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Ишлэл 

UN-REDD (2018). Монгол улсын Ойн суурь түвшинг НҮБУАӨСК-д хүргүүлсэн тухай тайлан. Монгол 
орны UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөр, Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, Монгол Улс. 
 
Талархал  

Монгол улсын Засгийн газар нь энэхүү баримт бичгийг бэлтгэж хүргүүлэхэд тусламж үзүүлсэн 
Монгол орны REDD+ хөтөлбөрийн техникийн хамтын ажиллагааны багт талархал илэрхийлж байна. 
Түүнчлэн UN-REDD Үндэсний хөтөлбөр ба түүний хамтрагчид болох ХХААБ, НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүрээлэн буй орчны байгууллагуудад техникийн тусламж үзүүлсэнд; Германы 
олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт Олон зорилтот ойн тооллогыг гүйцэтгэхэд дэмжлэг 
үзүүлсэнд онцгойлон талархаж байна. Монгол улсын Засгийн газар нь Монгол улсын их сургуулиуд, 
судалгааны хүрээлэнгүүдэд, ялангуяа Ойн суурь түвшин ба Үндэсний ойн мониторингийн системийн 
техникийн ажлын хэсэгт эдгээр байгууллагуудаас хамтран ажилласан гишүүдэд, мөн Байгаль орчин 
аялал жуулчлалын яамны харьяа Ойн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Ойн судалгаа хөгжлийн төв, 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжид дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэнд талархаж 
байна. Монгол улсын Засгийн газар нь Монгол орны UN-REDD үндэсний хөтөлбөрийн захирал 
хатагтай  Мажигийн Тунгалагт гүнээ талархаж буйгаа илэрхийлье. 

Уншигч та нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар холбогдоно уу: 
 
Монгол орны UN-REDD үндэсний хөтөлбөрийн менежментийн баг  
Утас: +976-71117750 
И-мэйл: info@unredd.mn 
Веб хуудас: www.reddplus.mn 
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ХУРААНГУЙ 

Энэхүү тайланд Монгол орны анхны Ойн суурь түвшин (ОСТ) тодорхойлсон ажлыг тусгав. ОСТ нь 
REDD+ хөтөлбөрийн үндсэн дөрвөн элементийн нэг бөгөөд үүний тусламжтайгаар Монгол оронд 
REDD+ хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлэх стратегийн хэрэгжилттэй холбоотой аливаа арга хэмжээний үр 
дүнг дүгнэж цэгнэх боломжтой болно. Тайланг НҮБУАӨСК-ийн сүүлийн үеийн техникийн баримт 
бичгүүд, шийдвэрүүд, үндэсний Техникийн Ажлын Хэсгийн (ТАХ) удаа дараагийн уулзалтуудаар 
хэлэлцэж сайжруулсан арга хэрэгслүүдэд тулгуурлан хийсэн болно. Монгол орны ОСТ 
тодорхойлох ажил нь 2005-2015 онуудын мэдээллийг хамран үндэсний хэмжээнд хийгдсэн 
болно. Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй Хүлэмжийн хийн (ХүХ) ялгарлыг тооцохдоо үүнд 
нөлөөлөх 4 төрлийн хүчин зүйлсийг ялган үзэв. Үүнд: түймэр/хортон шавж, хөрсний элэгдэл, мод 
бэлтгэл, мөн ойжуулалтын ажлын тусламжтай шингээх ХүХ хэмжээг авч үзсэн болно. 

ТАХ нь ОСТ тодорхойлохтой холбоотой үзүүлэлтүүд, шаардлагатай элементүүдийн талаар санал 
зөвөлгөө өгч ажилласан бөгөөд ОСТ тодорхойлох цөм багийг зохион байгуулж ажилласан болно. 
Энэхүү цөм баг нь үндэсний хэмжээнд гүйцэтгэх бүртгэл тооллогын талаар гаргасан 
шийдвэрүүдтэй тухай бүр танилцаж, ОСТ тодорхойлоход зайлшгүй шаардлагатай мэдээлэл, 
үндэсний хэмжээнд бүрдүүлэх боломжтой үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан. Үйл ажиллагааны 
мэдээлэл (ҮАМ) бүрдүүлэхдээ ХХААБ-аас гаргасан Open Foris програм хангамжийн 
тусламжтайгаар улсын хэмжээнд нийт газар нутгийг системтэй түүвэрлэх аргаар хийсэн үнэлгээ, 
мөн бусад эх сурвалжаас авсан орон зайн өндөр нарийвчлал бүхий суурь мэдээлэлд хийсэн  
тайлал тодруулалтын мэдээг ашигласан болно. Ялгаруулалтын коэффициентийг (ЯК) 
тодорхойлохдоо 2014 -2016 оны хооронд гаргасан Үндэсний Ойн Тооллогын (ҮОТ) мэдээ болон 
ШУА-ийн Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгээс (ЕСБХ) шинэчлэн боловсруулсан 
биомассын загваруудыг ашигласан. 2005-2015 онуудад нийт 52,660 га ойн талбай ойн бус 
талбайд шилжиж, 1,394,810 га ойн талбай доройтолд орж, 3,038 га ойн талбай нэмэгдсэн байна. 

Монгол орны хувьд 2005-2015 онуудад нэг жилд ойгоос ялгарах ХүХ-н хэмжээ 5,213,319 tCO2e ба 
шингээх ХүХ-н хэмжээ 47,782 tCO2e тус тус байжээ.  
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1. УДИРТГАЛ 

Монгол орон нь Евроазийн эх газрын төвд орших далай тэнгисээс тусгаарлагдмал улс юм. Уур 
амьсгал нь температур болон хур тунадасны хувьд эрс тэс бөгөөд их хэлбэлзэлтэй байдаг 
онцлогтой. Жилийн дундаж температур нь байгалийн бүс бүслүүрүүдээр харилцан адилгүй 
бөгөөд -8oC-ээс 6oC, жилд орох хур тунадасны хэмжээ мөн хэлбэлзэж говь цөлд 50 мм, нутгийн 
хойд хэсгийн уулархаг нутгаар 400 мм байдаг байна. Монгол орны эзлэх нийт газар нутаг нь 1.56 
сая км2

 бөгөөд ихэнх талбайг мянга мянган жилийн турш мал аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой 
байсаар ирсэн хээрийн бүс эзэлнэ. 

Манай орны хувьд ойн хоёр гол экосистем болох умард хэсгийн бореаль ой болон өмнөд 
хэсгийн хуурай уур амьсгалтай нутгийн ой мод гэсэн хэлбэрүүд тархана. Умард хэсгийн бореаль 
ой нь 14.2 сая га (87%) талбай эзлэн ургах ба шинэс, хус зонхилно,  харин өмнөд хэсгийн хуурай 
уур амьсгалтай нутгийн “ой” (УАӨТХН, 2017) хэмээн тодорхойлогдсон заг бүхий экосистем нь 2.0 
сая га (13%) талбай эзлэн тархана (Зураг 1.0). Бореаль ой бүхий хэсэг нь ойт хээр, бореаль бүс, 
уулархаг нутгаар тархах навчаа гүвдэг болон шилмүүст ойгоос бүрдэнэ. Бореаль ойд дараах гол 
6 зүйлийн мод тархана. Үүнд: шинэс (Larix sibirica), хус (Betula platyphylla), Сибирь нарс (Pinus 
sibirica), Эгэл нарс  (Pinus sylvestris), улиангар (Populus tremula) болон гацуур (Picea obovata) орох 
ба дийлэнх талбайг шинэс эзэлнэ (ОСХТ, 2016). Зонхилон тохиох навчит модод нь хус (Betula 
platyphylla), улиангар (Populus tremula) болон улиас, тоорой (Populus diversifolia) болно. Умард 
хэсгийн бореаль ой нь хойд хэсгээрээ Сибирийн тайгын ой болон өмнөд хэсгээрээ хээр лүү 
шилжих шилжилтийн бүсэд хамрагдана. Энэхүү ой нь ихэвчлэн далайн түвшнээс дээш 800-2500 
м өндөрт байрших уулсын налууг даган ургана. ОСХТ-өөс гаргасан таксацийн бүртгэл тооллогын 
дүнгээр нийт ой бүхий талбайн 60%-ийг шинэс, 10%-ийг хус, 15%-ийг заг эзэлж байна. Ойн 
нөөцийн хувьд авч үзвэл 80%-ийг шинэсэн ойн нөөц эзлэх ба бусад моддын эзлэх нөөцийн 
хэмжээ нь бүгд 10% хүрэхгүй ажээ. Ургаа моддын дундаж нөөц нь 113.9 м3/гa байна. 

Монгол орны ой нь бүтээмж багатай бөгөөд өсөлт удаан, түүнчлэн ган, түймэр, хортон шавж 
зэрэг сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөлөлд өртөмтгий байдаг. Иймээс ой нь аливаа сарниулах 
хүчин зүйлийн нөлөөлөлд орсны дараа экологийн тэнцвэрт байдлаа амархан алдах ба эдгээр 
хүчин зүйлсийн үйлчлэлд орсны дараа нөхөн сэргэх эрчим нь муу байдаг байна. Энэ нь нэг талаар 
бореаль ой нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст харьцангуй хатуу ширүүн уур амьсгал бүхий 
нутагт тархаж, уг нөхцөл нь ургамлын ургах эрчмийг сааруулж, хөрсний чийгийн агууламжийг 
бууруулж байдагтай холбоотой.    
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Зураг 1.1. Монгол орны ойн амьдрах орчин. Зүүн дээд талаас: Навчаа гүвдэг ой-Хусан ой, 
Шилмүүст ой-Шинэсэн ой; Зүүн доод талаас: Холимог ой, Заган ой. 

1.1. ОСТ тодорхойлох үндсэн зорилтууд  

REDD+ хөтөлбөрийн бэлэн байдлын үйл ажиллагаа нь 2011 оны 6-р сард Монгол улс UN-REDD 
хөтөлбөрийн түнш болсноор эхэлсэн бөгөөд улмаар үүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой REDD+ 
Бэлэн байдлын төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. Монгол улс нь үндэсний хэмжээний REDD+ 
Бэлэн байдлын төлөвлөгөөг албан ёсоор 2014 онд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж, улмаар 
Үндэсний REDD+ Стратегийг боловсруулах ажлыг Монгол улсын Засгийн газрын зүгээс дэмжих 
явдлыг эрчимжүүлэх үүднээс 2016 онд UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөрийг эхлүүлсэн байна. 
Оролцогч талуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх өргөн цар хүрээтэй ажлуудыг хэрэгжүүлж буй 
бөгөөд энэхүү бэлэн байдлын үйл явцыг 2018 оны 12-р сард “Варшавын гэрээ”-нд тусгасан 
үзүүлэлтүүдийг бэлэн болгосноор дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

Ойн суурь түвшин (ОСТ) буюу Ойн ялгаруулалтын суурь түвшин (ОЯСТ) нь Канкуны Хэлэлцээрт 
(2010 оны Талуудын 16-р бага хурлаас НҮБУАӨСК-ийн гаргасан шийдвэр 1/CP.16) тусгаснаар 
REDD+ хөтөлбөрийн үндсэн 4 элементийн нэг болно. Канкуны хэлэлцээр нь REDD+ хөтөлбөрийн 
стратегид заасан үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тухайн улс орны амжилтыг 
үнэлэхэд ОСТ/ОЯСТ нь жишиг болон ашиглагдана хэмээн тодорхойлсон байна. Түүнчлэн, 
ОСТ/ОЯСТ-тэй холбоотой журам, зохицуулалтын талаарх шийдвэрүүдийг Канкуны хэлэлцээрээс 
гадна Копенгагенд болсон 15-р ТБХ (Шийдвэр 4), Дурбанд болсон 17-р ТБХ (Шийдвэр 12), болон 
Варшавт болсон 19-р ТБХ (REDD+ талаарх Варшавын хэлэлцээрийн Шийдвэр 13 ) –аас тус тус 
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гаргасан байна. Эдгээр шийдвэрүүдэд ОСТ/ОЯСТ-г тодорхойлох ажилд удирдамж болгон 
ашиглах аргачлалын хүрээнд зарим үзүүлэлтүүдийг тусгасан байна. Тухайлбал, мэдээллийн 
найдвартай, тасралтгүй, ил тод байдал; ОСТ боловсруулах ажлыг үе шат бүрээр тодотгосон 
зөвлөмж; НҮБУАӨСК-ын мэргэжилтнүүдээс REDD+ хөтөлбөрт зориулан гаргасан үр дүнд 
суурилсан төлбөр (ҮДСТ)-тэй холбоотой хийх Техникийн үнэлгээ (ТҮ). Монгол улс нь 
нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаануудын тусламжтай шингээх ХүХ-н хэмжээ, 
мөн ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй ХүХ-н ялгарлыг бууруулах хэмжээг хамруулан үзэж буй 
тул энэхүү тайланд ОЯСТ бус ОСТ-г тодорхойлж, ХүХ-н ялгарлыг бууруулах тооцооллыг хийв. 

Монгол улсын үндэсний хэмжээний оролцогч талууд нь зөвшилцсөний үндсэн дээр ОСТ 
боловсруулах ажлын зорилтуудыг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:  

1) REDD+ санаачлагын хүрээнд ҮДСТ-ийг үнэлэх,  

2) Ойн салбарын зүгээс 2015 оны Парисын хэлэлцээрт оруулах Үндэсний хэмжээнд 
тодорхойлсон хувь нэмрийг (ҮХТХН) үнэлэх, 

3) REDD+ хөтөлбөрийн хүрээнд Хөдөө аж ахуй, Ой болон Газар ашиглалтын салбаруудад 
уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, дасан зохицох талаар хийгдэх арга хэмжээ болон 
хэрэгжүүлэх бодлогын нөлөөллийг үнэлэх. 

1.2. Ой өөрчлөгдөх үндсэн шалтгаанууд 

Ойн хомсдол гэдэг нь ой бүхий нутаг газар ашиглалтын бусад хэлбэр лүү бүрмөсөн шилжих явдал 
ба ойн доройтол гэдэг нь аливаа ойн биомасс буурах, ойн экосистемийн бүтэц алдагдах яюдал 
болно. Ойн хомсдол, доройтолд хүргэгч хүчин зүйлс нь ихэвчлэн шууд ба шууд бусаар нөлөөлөгч 
хүчин зүйлсийн цогц харилцан үйлчлэл байдаг бөгөөд эдгээр хүчин зүйлс нь дангаараа нөлөөлөх 
нь ховор байдаг. Хүснэгт 1.1-д Монгол орны хэмжээнд ойн хомсдол, доройтолд хүргэгч зонхилох 
хүчин зүйлсийг шууд ба шууд бус нөлөөлөх байдлаар нь ангилан үзүүлэв.  

Хүснэгт 1.1. Монгол орны ойн хомсдол, доройтолд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөгч хүчин 
зүйлс  

Ойн хомсдлын хүчин зүйлс Доройтлын хүчин зүйлс 

Ой бүхий газар нь газар 
ашиглалтын бусад хэлбэр лүү 
бүрмөсөн шилжих 

Ойн экосистемийн үүрэг алдагдах, мөн REDD+ хөтөлбөрийн 
үүднээс газрын бүрхэвчийн үндсэн хэлбэр нь ой боловч 
нүүрстөрөгчийн нөөц болон титмийн шигүүрэл буурах 

Шууд нөлөөлөгч хүчин зүйлс  

Уул уурхай ба газар 
ашиглалтын хэлбэр 
өөрчлөгдөх 
Тасралтгүй явагдсан 
доройтлын үр дүнд бий 
болох ойн хомсдол 

Ойн түймэр 
Тогтвортой бус мод бэлтгэл, түүнээс улбаалсан ойн 
доройтол  
Хортон шавжийн олшролоос үүдэлтэй бага зэргийн гэмтэл 
Мал бэлчээрлэлт 
Түлшний мод бэлтгэл 

Шууд бусаар нөлөөлөгч хүчин зүйлс ба тэдгээрийн шалтгаанууд 

Хүн амын хүчин 
зүйлс 

Нийгэм-эдийн 
засгийн хүчин 
зүйлс 

Байгууллага ба 
засаглалын 
хүчин зүйлс 

Хүрээлэн буй 
орчны хүчин 
зүйлс 

Бодлого ба 
эрхзүйн 
асуудлууд 
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1.2.1. Ойн хомсдол/доройтолд шууд нөлөөлөгч хүчин зүйлс 

Монгол орны ой нь бүтээмж болон өсөлт багатай, ган, түймэр болон хортон шавжийн нөлөөлөлд 
өртөмтгий ой юм. Энэхүү ой нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст орших хүйтэн сэрүүн бүсийн 
бореаль ойн өмнөд зах даган хатуу ширүүн уур амьсгалын нөлөөнд оршдогтой холбоотойгоор 
аливаа сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөлөлд орсноор экологийн тэнцвэрт байдлаа амархан 
алддаг, одоогийн байгаа тархац нутгаасаа тэлэн ургах чадвар харьцангуй доогуур байдаг 
онцлогтой. Ойн түймэр, үүний дараа олшрох хортон шавж болон мал бэлчээрлэлт зэрэг хүчин 
зүйлс урт хугацааны туршид хавсран нөлөөлж, улмаар хөрсний чийгийн алдагдал нь энэ таагүй 
нөлөөллийг улам бүр нэмэгдүүлж байдаг нь ойн талбай бүрмөсөн ойн бус талбай болон 
шилжихэд хүргэдэг. Нэгэнт сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөлөлд орсон ой нь цаашид доройтож, 
улмаар цөөн мод, сөөг бүхий хээр болон хувирна. Ойн хомсдолд хүргэгч хавсарсан олон хүчин 
зүйлс байдаг тул эдгээрээс нэгийг онцлон ялгах боломжгүй байдаг. Иймээс эдгээр хүчин зүйлсийг 
цогц хэлбэрээр авч үзэх нь зүйтэй. Урт хугацааны туршид хавсран нөлөөлж буй ойн түймэр, 
хортон шавж, эдгээрийн урьтал нөхцлийг бий болгогч зохисгүй мод бэлтгэл зэрэг нь хяналтгүй 
мал бэлчээрлэлт болон давтан гарах түймэртэй хамссанаар ойн сэргэн ургалтанд саад учруулдаг 
байна (Tsogtbaatar, 2013). Сарниулах хүчин зүйлийн нөлөөнд орсноор ойн экосистем нь аливаа 
нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвар буурч, үүн дээр нэмээд зохисгүй мод бэлтгэл, мал бэлчээрлэлт, 
хортон шавжийн олшрол зэрэг нь дарамт учруулдаг байна. Эдгээр хүчин зүйлсийн аль нь ч ойн 
доройтолд хүргэх эхлэлийг тавьж болно. Тодорхой хүчин зүйлээс хамааралгүйгээр ой нь мөн 
доройтож, улмаар цөөн мод, сөөг бүхий хээр лүү шилжиж болно 

Уул уурхай эрхлэлт 

Уул уурхай эрхлэлт нь өнгөн хөрсийг хуулж, далд болон ил уурхайн цооног, нүх гаргадаг тул ойн 
хомсдлын нэг шалтгаан болдог. Одоогийн байдлаар 2,736 уурхай эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгогдсон байгаа бөгөөд энэ нь нийт 11 сая га талбайг хамарч байна (улсын нийт газар нутгийн 
7.0 %). Үүний 1.1 сая га талбайд олборлолтын, 9.9 сая га талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
олгожээ (БОАЖЯ, 2015). 2009 оны байдлаар ойн бүсэд олгогдсон олборлолт болон хайгуулын 
зөвшөөрөл бүхий талбай нь нийт ойн талбайн 2-14 %-ийг эзэлж байна. Цаашид Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамнаас энэ талаар нарийвчилсан мэдээлэл авч байх нь зүйтэй. Уурхайн талбайн 
нөхөн сэргээлтийн ажил нь ихэнх тохиолдолд хангалтгүй хийгдсэн. Техникийн нөхөн сэргээлт 
гэдэг нь ухсан газрын хэвлийг дүүргэх ажлыг; биологийн нөхөн сэргээлт гэдэг нь олон нас өвслөг 
ургамлын үр тарих, мод тарих замаар тухайн орчны ургамлан бүрхэвчийг дахин бий болгох 
ажлыг тус тус хэлнэ. Шимт хөрсний давхраа дутмаг болсон байдагтай холбоотойгоор биологийн 
нөхөн сэргээлт хийхэд хүндрэлтэй байдаг ба ихэнх тохиолдолд бий болгосон ургамлан бүрхэвч 
нь хангалтгүй байдаг. Шинэ газарт уурхайн олборлолт явуулахыг түдгэлзүүлэх тухай шийдвэрийг 
2010 онд гаргасан бөгөөд үүний улмаас уул уурхайн үйл ажиллагаанд өртсөн ойн талбайн 
хэмжээ эрс багасаж байна. 

Ойн түймэр 

Монгол орны хувьд ойн түймэр нь ихээхэн газар нутгийг хамран тохиодог бөгөөд ойн түймрийн 
95 орчим хувь нь ерөнхийдөө хүний үйл ажиллагаанаас, 5 хувь нь ихэвчлэн аянга цахилгаан зэрэг 
байгалийн хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг  байна (БОАЖЯ, 2017b). Түймэр ихэвчлэн хавар, намрын 



                                                                                               
 

6 
 

хуурайшилтай улиралд тохиолддог ба түймрийн эрсдэл хамгийн өндөр байх улиралд мод 
бэлтгэх, ойн дагалт баялаг ашиглах, ан хийх зэрэгтэй холбоотой үйл ажиллагаанууд нь түймэр 
гарах үндсэн шалтгаан болдог.1 Ойн түймрийн улмаас ойн өвслөг ургамал, хөвхөн давхарга, 
хүлэр, ялзмагт давхарга, хөвд, моддын титэм, бут сөөг болон хөрсний гадарга дах модод ихээхэн 
хэмжээгээр шатдаг. Байгалийн нөхцөл байдал, тухай ойн экосистем дэх шатах материалын 
хэмжээ зэргээс шалтгаалж гадаргын, хөрсний болон оройн түймэр гардаг бөгөөд оройн түймэр 
нь илүү хор хөнөөлтэй, олон тооны моддыг үхэхэд хүргэдэг байна. Шатсан ой мод нь хөнөөлт 
шавжид өртөмтгий, түймрийн дараа мод бэлтгэх, үхсэн модыг түлшинд цуглуулах, мал 
бэлчээрлэх зэргийн нөлөөгөөр титмийн хөшигрөл сийрэгжиж, үүний улмаас мал бэлчээрлэлт 
эрчимжиж, энэ нь үргэлжлэн тохиосноор ойн орчин доройтдог. Түймрийн нөлөөгөөр хөрсөн дэх 
органик бодисын исэлдэлт нэмэгдэж, энэ нь ойн түймрийн дараа хэдэн жилийн хугацаанд 
нүүрстөрөгчийн ялгарал үргэлжлэн явагдахад хүргэдэг. Давтан гарсан түймэр нь мал 
бэлчээрлэлттэй хавсарч ихэвчлэн ойн байгалийн сэргэн ургалтыг сааруулдаг. Дэлхийн 
бөмбөрцгийн хойд хагаст ажиглагдаад буй хуурай зун, агаарын өндөр температур нь түймрийн 
эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. 

Ойн хортон шавж  

Хортон шавжийн улмаас учрах хохирол нь ихэвчлэн харилцан үйлчлэл бүхий цогц хүчин зүйлсээс 
хамаарах бөгөөд энэхүү хүчин зүйлсийн багахан хэсэг нь хүний үйл ажиллагаанаас улбаатай. 
Аливаа ой дах ашигтай ба хөнөөлтэй шавжууд экосистемтэйгээ зохицон амьдардаг бөгөөд 
тэдгээрийн олшрол нь ихэнх тохиолдолд байгаль дээрх экологийн мөчлөгийн нэг хэсэг нь 
байдаг. Гэвч, экологийн тэнцвэр алдагдаж, энэ нь ойн түймэр, мод бэлтгэл, усны төлөөх 
өрсөлдөөний улмаас эрүүл мэнд нь муудсан ойд хортон шавж олшрох таатай нөхцлийг 
бүрдүүлнэ. Түймрийн дараа хортон шавж тархах нөхцөл бүрддэг ба мод бэлтгэлийг хэтрүүлэн 
хийсэн тохиолдолд мөн хортон шавж ихээр тархана. Хортон шавжийн хор хөнөөл нь маш их 
боловч үүний дүнд ой нь ойн бус талбай болж өөрчлөгдөхөөсөө илүүтэй доройтсон ой болон 
хувирах нь элбэг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас бий болох хуурай нөхцөл нь хортон 
шавжийн олшролд хүргэх нэг хүчин зүйл болдог (Dorjsuren 2014); түүнчлэн уур амьсгалын 
өөрчлөлт нь шавжийн шимэгчлэгчдийн тоо толгойг хорогдуулж байгаа нь хортон шавжийн 
олшролыг нөхцөлдүүлж байна. Багахан хэмжээний олшрол нь ойн өсөлтийг ургамал ургалтын 
хугацааны нэг улиралд л удаашруулах бөгөөд энэ нь цаашид ойн доройтол бий болох эхлэл 
болдог утгаар нь үүнийг Хортон шавжийн хөнгөн хөнөөл гэнэ. Хэрэв цаашид дахин хортон 
шавжийн олшрол тохиогоогүй, ойн доройтлын бусад хүчин зүйлс нэмэгдээгүй тохиолдолд 
энэхүү хөнгөн хэлбэрийн хөнөөлд өртсөн ой нь амжилттай сэргэн ургана. Хортон шавжийн 
хөнөөл нь “үргэлжлэн тохиох ойн доройтлын улмаас ойн хомсдолд хүрэх” асуудлын нэг гол 
хүчин зүйл (түймэр, хүрээлэн буй орчны өөрчлөгдөл, мод бэлтгэлтэй хавсарсан) болно.  

Зохисгүй мод бэлтгэл ба түлшний мод ашиглалт 

Монгол орны хэмжээнд хийгдэж буй мод бэлтгэлийн дийлэнх нь зохисгүй байгаагийн улмаас урт 
хугацаанд үргэлжлэх ойн доройтолд хүргэж байна. Мод бэлтгэлийн компаниуд нь ойн 
тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлдэггүй ба нөлөөлөл багатай технологи ашигладаггүй. Мод 

                                                           
1 Nyamjav, Goldammer, Uibrig 2007 
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бэлтгэлийн мөрдөх аргачлал байдаг хэдий ч мод бэлтгэлийн дараа гарч болох түймэр, хортон 
шавжийн олшрол, мал бэлчээрлэлтийн нөлөөг бууруулахтай холбоотой ажлууд хэрэгждэггүй. 
Зохисгүй мод бэлтгэл нь хөрсний дагтаршил, ойн түймэр, мал бэлчээрлэлт нэмэгдэх нөхцлийг 
бүрдүүлдэг тул ойн сэргэн ургах чадварыг бууруулдаг.  
Гэхдээ, ойн экосистемийн эрүүл мэндийг дээшлүүлэх, хортон шавж, түймрийн хөнөөлийг 
тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, түүнчлэн иргэд болон байгууллагууд ойгоос ашиг олохыг 
дэмжих зорилгоор Монгол орны ойн нилээд хэсгийг тогтвортой ашиглалтанд хамруулах нь 
зүйтэй болоод байна. 
 

Бэлчээрлэлт  

Монгол орон нь мал маллах эртний уламжлалтай бөгөөд бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх нь газар 
ашиглалтын үндсэн хэлбэр болохын зэрэгцээ ойн орчим амьдрах иргэдийн амьжиргааны гол эх 
үүсвэр болдог. Өнөөгийн байдлаар Монол улсын нийт хүн амын 1/3 нь нүүдлийн мал аж ахуй 
эрхэлж байна. Мал бэлчээрлэлт нь дангаараа ой өөрчлөгдөхөд хүргэх гол хүчин болдоггүй 
боловч доройтлын улмаас ойн хомсдолд хүргэдэг бусад хүчин зүйлстэй хавсрах, мөн 
нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан нутагт шууд нөлөөлөл үзүүлэх аюултай. 
Эдгээр хүчин зүйлсийн нийлмэл харилцан үйлчлэлийг Ойн доройтол үргэлжилснээс үүдэлтэй 
ойн хомсдол хэсэгт дэлгэрэнгүй оруулав. Ойд мал бэлчээрлэх нь доройтсон ой болон ойн захаар 
элбэг тохиох ба сэргэн ургалтыг саатуулах хүчин зүйл болдог. Нөөц сайтай ойн хувьд 
бэлчээрлэлтийн нөлөө бага, өсвөр модны тоо их байдаг тухай ҮОТ-ын мэдээнд дурьдсан байдаг 
(БОАЖЯ, 2017с). Гэхдээ ҮОТ нь мал бэлчээрлэлтийн нөлөөлөлд бага автдаг нөөц сайтай ойд 
тооллого ихэвчлэн хийсэн байдаг. Нэмэлтээр ҮОТ-ын талбайг нөөц багатай ойд болон доройтсон 
ойд сонгон авч мэдээлэл цугуулахад бэлчээрлэлтийн нөлөөнд ихээр өртсөн болох нь 
ажиглагдсан (UN-REDD, хэвлэлтэнд бэлтгэж буй). Тиймээс бэлчээрлэлт нь нэгэнт гадны 
нөлөөлөлд орсон ойн хувьд доройтолд хүргэгч гол хүчин зүйл болдог; мөн доройтсон ойн сэргэн 
ургалт, тэнд тарьсан модны өсөлт хөгжилтийг сааруулдаг. Нөөц сайтай ой нь нөөц багатай болон 
доройтсон ойтой харьцуулахад ихэвчлэн хүний хөлөөс зайдуу, төв суурингаас хол, мал 
бэлчээрлэлтийн нөлөө багатай байдаг (БОАЖЯ, 2017c) болох нь нэмэлтээр мэдээлэл цуглуулсан 
ҮОТ-ын талбайгаас харагдаж байна (UN-REDD, хэвлэлтэнд бэлтгэж буй). 

1.2.2. Ойн хомсдолд шууд бусаар нөлөөлөгч хүчин зүйлс  

Ойн өөрчлөгдлийн үндсэн шалтгаануудад хүн амзүй, эдийн засаг, технологи, бодлого, 
байгууллагын бүтэц, соёл ба нийгэм-эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс орно (Бүлэг 6, 
UN-REDD, 2016). Монгол орны хувьд техникийн чадамжийг сайжруулах, дүрэм журмыг 
баяжуулах, иргэдийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мөн ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэхтэй 
холбоотой ажлыг шууд санхүүжүүлэх, ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх зэргээр дээрх 
шалтгаануудын нөлөөллийг бууруулж болно. Энэхүү өргөн хүрээний бодлого, арга хэмжээ нь 
ойн өөрчлөгдлийн үндсэн шалтгаануудыг нөхцөлдүүлэгч бусад зүйлсийг нарийвчлан судалснаар 
боловсруулагдана. Бүхий л өөрчлөгдлийн хүчин зүйлс нь эдгээр хүчин зүйлс тус бүрийг хэрхэн 
сааруулах талаарх тодорхой мэдээлэл өгөх эхний цэг болно.  

Хүн амзүйн хүчин зүйлс 
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Өсөн нэмэгдэж буй хүн ам нь ойн орчинд явагдах үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж байна; мөн орон 
нутагт зарим нэг үйл ажиллагаа нь түймэр гарах эх үүсвэр болдог ба ойн нөөц баялагт 
дарамт үзүүлдэг. Хүн амын өсөлт нь хотжилт, төв суурингийн талбайн нэмэгдэлтэй хавсарч 
модон бүтээгдэхүүн, барилгын модон материалын хэрэгцээг бий болгодог.  

Нийгэм-эдийн засгийн хүчин зүйлс 

Сүүлийн жилүүлэл хурдацтай явагдаж буй эдийн засгийн өсөлт нь ойжуулалт, хортон 
шавжийн устгал зэрэг ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой үйл 
ажиллагаануудын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг мөн нэмэгдүүлсэн; гэвч энэ санхүүжилт нь 
Монголын уул уурхай эрхлэлт удааширсантай холбоотой сүүлийн үед тасалдаад байна. 
Эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөөс өмнө модон бүтээгдэхүүний эрэлт өндөр байсан ба энэ нь 
хууль бус мод бэлтгэл, түүнтэй холбоотой ойн доройтлыг нөхцөлдүүлсэн. Хөдөө орон 
нутагт үргэлжлэх ядуурал нь ойн тогтворгүй менежмент, бэлчээрийн даац хэтрэлт, ойн 
түймэр (ойд шилжих хээрийн түймэр), хууль бус мод бэлтгэл, мөн үргэлжилсэн доройтлын 
улмаас ойн хомсдол бий болох гол суурь болж байна.  

Байгууллагын хүчин зүйлс 

Ойн менежментийн техник чадамж сул байх нь ойн түймэр, зохисгүй мод бэлтгэл, үүнээс 
үүдэлтэй ойн доройтол зэргийг нөхцөлдүүлдэг; энэ нь хортон шавжийн устгалын ажлын үр 
дүн болон ойжуулалтын үр дүнг бууруулдаг. Ойн аж ахуйн чадамж, нөөц бололцоог Хойд 
Америк, Скандинавын орнуудын ижил нөхцөл дэх туршлагаас суралцсанаар сайжруулах 
боломжтой. Түймэр унтраах технхикийн дутагдал хаа сайгүй байгаа бөгөөд үүнээс илүүтэйгээр 
ойн аж ахуйн техник хуучирсан байна. Дулимаг удирдлага, уул уурхайн ашиглалтын лиценз 
олголтын ил тод бус байдал зэрэг нь ойн хомсдолд хүргэж болно. Хүрээлэн буй орчны дүрэм 
журмыг сайн мөрдөөгүйгээс уул уурхай эрхлэлт нь ойн хомсдолд хүргэж, нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг бууруулж, хүрээлэн буй орчинд бусад байдлаар нөлөөлөх, уул уурхайтай холбоотой төв 
сууринг нүүлгэн шилжүүлэх зэргээр нийгэмд нөлөөлөх талтай. Ойжуулалт, мод тарилт зэрэг 
нийгмийн үйлчилгээний талаарх төрийн дэмжлэг ил тод бус байдгаас чанар үйлчилгээ муутай аж 
ахуйн нэгжийг ойжуулалтын ажилд сонгох байдлаар уг ажлын амжилтыг илт бууруулах муу 
талтай.  

Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс 

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь хортон шавжийн олшрол нэмэгдэх, ойн сэргэн ургалтын чадамж 
буурах явдалд хүргэж байна. Дулааны улирлын хур тунадасны хэмжээ буурах, ган хуурайшил 
ихсэх зэрэг нь мод тарихад таагүй нөхцөл үүсгэж, ойн түймэр олон гарах, хортон шавжийн 
олшрол нэмэгдэхэд хүргэж байна. Монголд гарч болох уур амьсгалын өөрчлөлтийн дүнд бий 
болох хур тунадасны зүй тогтлын өөрчлөгдөл, цэвдгийн гэсэлт, улирлын температурын 
хэлбэлзэл өөрчлөгдөх, хэт хүйтэн өвөлтэй болох зэрэг нь ойг мөнх цасны хайлалт, мөстэй 
холбоотой гэмтэл, ойн түймрийн эрсдэл, хортон шавжийн тархалт, экологийн дарамт шахалтанд 
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орох зэрэгт эмзэг болгох ба үүнийг дулимаг хур тунадас, хөрсний чийгийн бууралт, цэвдгийн 
гэсэлт бүхий орчинд ургах шигүү ойн усны төлөөх өрсөлдөөн нөхцөлдүүлнэ. Мөн цэвдгийн гэсэлт 
нь хүлэрт намгаас ялгарах хүлэмжийн хийг нэмэгдүүлдэг, энэ нь хүлэрт намгийн эзлэх талбайгаар 
дэлхийд 14-рт ордог (Crump, 2017) Монгол орны хувьд чухал хүчин зүйл боловч энэхүү 
тайлангийн хүрээнд хүлэрт намгаас улбаатай ялгарлыг мэдээлэл, судалгаа хомс гэсэн 
шалтгаанаар хамруулж үзээгүй болно.  

Бодлого ба эрхзүйн асуудлууд 

Түймрээс хамгаалах, хууль бус мод бэлтгэл, бэлчээрлэлт, уурхай эрхлэлт зэрэгтэй холбоотой 
хууль дүрэм, эрхзүйн орчин хангалтгүй байна. Энэхүү эрхзүйн зохицуулалтын орчин муу байх 
явдал нь түймрээс хамгаалах, хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх, бэлчээрлэлтийг зохицуулах зэрэг 
үйл ажиллагааны чадамж, хүний нөөц муу байх явдлыг нөхцөлдүүлж, уурхай эрхэлсэн орчны 
доройтолд хүргэж байна. Улс төрийн нөхцөл байдал нь ойг хамгаалах асуудлыг илүүд 
чухалчилж, ойн тогтвортой  ашиглалт, модон материалын үйлдвэрлэлийг орхигдуулсан ба 
энэ нь хууль ёсоор мод бэлтгэж ашиглах, ойн менежментийн тогтвортой хувилбарыг 
хэрэгжүүлэхэд саад болж байна. Мод боловсруулах үйлдвэрүүдийн гуалингийн хэрэгцээ 
байсаар байхад мод бэлтгэлийн эрчим сул байх нь ойн салбарын хөгжлийг сааруулж буй бөгөөд 
энэ хэрэгцээг дотоодын хууль бус мод бэлтгэл болон импортын модоор хангаж байна. Засгийн 
газраас үзүүлэх санхүүжилтийн дийлэнх нь ойн үр дүнтэй менежментэд зарцуулагдахын оронд 
ойжуулалт, мод тарилт, хортон шавжийн устгалд зориулагдаж байна. Ойжуулалт, мод тарилт нь 
ихээхэн санхүүжилтээр хийгдсэн ч гэсэн амжилт муутай байгаа бөгөөд ойг ургуулахын тулд 
байгалийн сэргэн ургалтыг нөхцөлдүүлэх, дэмжих ажлыг чухалчилах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

1.3. Үндэсний хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн ОСТ-ий бүрэлдэхүүнүүд  

1.3.1. Хэмжээ 

Хээрийн бүсийн хойд захад орших бореаль ой болон тайгын бүс нь Монгол орны ой бүхий 
талбайн дийлэнхийг эзэлнэ. Нутгийн өмнөд хэсэгт Заган ой (Haloxylon Bunge) нь тармаг ойг 
бүрдүүлэн ургана (Enkhsaikhan, 2017). Заган ой нь мөн Монгол орны ой бүхий талбайд 
хамрагдана (ОСХТ, 2017).  

Монгол орны ОСТ тодорхойлох ажил нь үндэсний хэмжээнд хийгдсэн бөгөөд ойн бүхий л 
төрлийг хамарна. 

1.3.2. Хамрах цар хүрээ: үйл ажиллагаа, сан ба хийнүүд  

ОСТ дэх REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанууд  
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Ойн хомсдол, доройтол нь ХүХ-н ялгарлын нэг гол эх үүсвэр тул ялгарлын тооцоонд хамрагдсан 
байдаг. Монгол орны хувьд түймэр, хортон шавжийн олшрол, мод бэлтгэл болон уурхай эрхлэлт 
нь ойн хомсдол, доройтлын үндсэн хүчин зүйлс болдог. 

Эдгээр хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр ойн титмийн шигүүрэл нь 10%-аас бага болсон тохиолдолд 
үүнийг ойн хомсдолд орсон хэмээн үзнэ. Хэдийгээр титмийн шигүүрэл нь 10% хүрсэн ч ойн 
талбай нь төв суурин, хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар болж өөрчлөгдсөн бол мөн ойн хомсдолд 
хамруулан үзнэ.  

Титмийн шигүүрэл 10% ба түүнээс дээш боловч ерөнхийдөө бүрхэц нь түймэр, хортон шавж, мод 
бэлтгэлийн улмаас буурсан бол доройтсон ой хэмээн үзнэ. Түүнчлэн, хөрсний элэгдэл болон мал 
бэлчээрлэлтийн нөлөөлөлд орсон бол үргэлжилсэн доройтол хэмээн үзнэ (UN-REDD, 2016b). 

Ойжуулалт нь ОСТ тооцоход ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлсэн гэдэг ангилалд 
хамаарна. 

Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг хамгаалсан, тогтортой менежмент хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой 
ялгарал болон шингээлтийг ХүХ-н тооцоололд тусгаарлаж үзээгүй болно.  Гэхдээ энэхүү 2 ‘REDD+ 
үйл ажиллагаа’ нь ойн хомсдол, ойн доройтлын улмаас бий болох ялгарал, ойн нүүрстөрөгчийн 
нөөцийн нэмэгдүүлэлтийн улмаас бий болох шингээлтийг хэмжсэнээр тооцоололд хамрагдсан 
гэж үзэж байна. 

ОСТ дэх нүүрстөрөгчийн сангууд 

Газар дээрх биомасс (ГДэБ), газар доорх биомасс (ГДоБ), үхсэн модонд (ҮМ) агуулагдах 
нүүрстөрөгч, хөрсөн дэх органик бодисын (ХОБ) агууламж, болон унаш дах нүүрстөрөгчийн санг 
энэхүү ОСТ тодорхойлоход авч үзлээ. ГДэБ болон ҮМ-ны хэмжээг ҮОТ-ын мэдээнээс шууд авч 
ашигласан ба ГДоБ тооцохдоо УАӨАЗГХМХ-оос гаргасан үндэс-ишний харьцааг ашиглав. 
Аргачлалын дэлгэрэнгүйг материал, аргазүйн хэсэгт өгсөн болно. ХОБ агууламжийн талаар 
мэдээлэл хомс тул энэ сангийн нүүрстөрөгчийн агууламжийг суурь хугацааны туршид тогтмол 
байсан гэж үзэв.  

ОСТ дэх хийнүүд  

Нийт 5 сангаас ялгарах CO2 хэмжээг ОСТ тодорхойлоход хамруулав. Ойтой холбоотой ялгарах 
бусад ХүХ, тухайлбал түймрээс үүдэлтэй N2O, цэвдгийн гэсэлтээс үүдэлтэй CH4 зэргийг оролцоо 
багатай гэж үзэв. Энэхүү хоёр хийн ялгарлын талаар судалгаа хийгдэж эхэлсэн боловч одоогоор 
тайланд тусгахад хангалттай бус байна. 

1.3.3.  Ойн тодорхойлолт/бусад тодорхойлолтууд  

ОСТ-д хэрэглэсэн тодорхойлолтууд  
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Энэхүү ОСТ-д ашиглах зорилгоор ой хэмээх тодорхойлолтонд 2014-6 онуудын ҮОТ-ын 
тодорхойлолтыг авч үзсэн ба үүн дээр 2017 оны ҮОТ-ын хүрээнд нөөц багатай ойгоос нэмж авсан 
дээж талбайн хэмжилтүүдийг хамруулсан (Хүснэгт 1.1). 

Монгол орны бореаль ойн “ой” гэсэн ойлголтыг дараах байдлаар ерөнхийлөн тодорхойлж 
болно:  “Эзлэх талбайн хувьд 1 га-аас дээш, титмийн шигүүрэл нь 10% ба түүнээс дээш, моддын 
өндөр 2 м хүрэх буюу яваандаа хүрэх ой”. 

Энэ нь ҮОТ-ын тодорхойлолтоос багахан ялгаатай буюу эзлэх талбай нь 1.35 га гэсэн үзүүлэлтээс 
өөр болно. Монгол орны бореаль ойн тодорхойлолтыг ингэж өөрчлөх шийдвэрийг Үндэсний 
Ойн мониторингийн систем (ҮОМС) болон ОСТ боловсруулах (Metcalfe et al., 2016-д дэлгэрэнгүй 
бий) ТАХ-ээс гаргасан. Ойн бүрхэвчийн өөрчлөгдлийг үндэсний хэмжээнд гаргах ажил нь анхлан 
хийгдсэн тул ТАХ-ээс ХХААБ-ийн Open Foris Collect Earth (CE) програм хангамжийг ашиглахаар 
тогтсон (СЕ аргын тухай Аргачлал, Үйл ажиллагааны мэдээлэл гэсэн хэсгүүдэд дэлгэрүүлсэн). Дүн 
шинжилгээг 30м нягтшилтай Landsat-ийн зураг ашиглан гүйцэтгэв. Бидний системд ҮОТ-ын 1.35 
га талбайгаас дээш бол ой гэж үздэг тодорхойлолт нийцэхгүй байсан учраас ТАХ-ийн зөвлөснөөр 
үүнийг 1 га болгон өөрчилсөн. Хүснэгт 1.2-т үзүүлснээр ОНҮ-д ойн моддын доод өндөр 5 м байна 
гэж үздэг бол бид зарим зүйлийн хус (Betula exilis, B. Humilis), явган нарс (Pinus pumila) зэрэг 5 м 
хүрч өндөр ургаж чаддаггүй моддыг хамруулах үүднээс үүнийг 2 м болгон доошлуулсан.   

Заган ойн тодорхойлолтыг Жалбаа болон Энхсайхан (1991) нарын бүтээлээс авч ашигласан. Энэ 
бүтээлд дурьдсан стандарт хүснэгтээс харахад хамгийн бага өндөр нь 1 м, титмийн шигүүрлийн 
хамгийн бага бүрхэц 4.65 % байв. CE-ийг ашиглан хийх судалгаанд нийцүүлэн бид үүнийг Заган 
ойд 4 % болгон өөрчилсөн. 

CE-ийн судалгаагаар өндрийн ангийг нарийн тодорхойлох боломжгүй, иймээс ТАХ-ийн зүгээс 
Заган ойн өндөр ямар байх талаар тодорхой босго тогтоогоогүй байна.  

Хүснэгт 1.2 Монгол оронд хэрэглэгдэж буй ойн тодорхойлолтууд  

Эх 
сурвалж 

Хамгийн 
бага 

талбай 

Бүрхэцийн 
босго утга 

Титмийн 
шигүүрлийн 

өндөр 

Ашигласан 
материал 

Тэмдэглэл  

Collect 
Earth 

1 гa ≥10 % 

2 м, эсвэл 2 м 
хүрэх 

боломжтой 
(сөөгийг 

хамруулна) 

- 
Бореаль  

≥1.0 гa ≥4 % Боломжгүй  Заган 

ҮОТ ≥1.35 гa ≥10 % ≥2 м 

(Ludwig, 
2014; 

БОАЖЯ, 
2016). 

ҮОТ нь ОСТ-ий 
тодорхойлолттой дүйцэх 

системтэй түүвэрлэх 
аргаар цуглуулсан хээрийн 

судалгааны өгөгдөл 
ашиглан гаргасан 

статистик мэдээллийг нэгж 
га талбайгаар 

боловсруулдаг. 

ОНҮ ≥0.5 гa ≥10 % ≥5 м 
“ой ба бусад 
мод бүхий 

газар” 

Хамгийн бага өндрийн 
босго утгыг Монгол орны 

нөхцөлд тохируулан 
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Монгол орны 
ОНҮ-ний 

тайлан (2014) 

тооцов. Монголд хус 
(Betula exilis Sukacz. ба B. 

humilis Schrank.), явган хуш 
(Pinus pumila 

/Pallas/Regel.) зэрэг зарим 
модод, сөөгүүд нь 5 м 

хүрэхгүй өндөртэй ургана 
(Enkhsaikhan, 2016). 

1.3.4. Суурь түвшин тодорхойлсон хугацаа  

ХЖТШТ-д тусгасан үндэсний хэмжээний ХүХ-н бүртгэл тооллогын зориулалтаар Монгол орон нь 
ГАГАӨОАА-н үнэлгээг 1986-2016 онуудыг хамруулан 30 жилийн хугацаанд гүйцэтгэхээр болсон. 
Суурь хугацаанд 2005-2015 онуудыг хамруулан 10 жилийг сонгон авсан нь ОНҮ-ний хугацаатай 
давхцаж, тэдний зүгээс гаргах 10 жил тутмын ОНҮ-ний тайлангийн хугацаатай таарч байна.  

1.4. ХүХ-н тооллогын тайлантай нийцэж буй эсэх 

ХЖТШТ болон ОСТ тайлангууд нь УАӨАЗГХМХ-ны газар ашиглалтын хэлбэрүүдийн ангиллыг 
мөрдөв (УАӨАЗГХМХ, 2006). Монгол орон нь ХЖТШТ-д бореаль болон заган ойн ялгарлыг 
тооцож оруулсан (БОАЖЯ, 2017a). ХЖТШТ-д Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газраас 
гаргасан мэдээг тусгасныг харахад ойн нийт талбайд бореаль ойн эзлэх хувь 75 %, заган ойн эзлэх 
хувь 25 % байна (ГХГЗЗГ).  

ГХГЗЗГ-т ойн өөрчлөгдлийн талаар орон зайн мэдээлэл байхгүй тул ОСТ дүнг ХЖТШТ-тай шууд 
харьцуулах боломжгүй. Ойн талбай болон түүний өөрчлөгдлийн талаарх мэдээллийг дээр 
дурьдсан СЕ-н цэг-торны аргаар цуглуулсан бөгөөд ойн талбай болон ойн талбайн өөрчлөгдлийн 
талаар тодорхой бус мэдээлэл өгөв. СЕ аргаар боловсруулсан мэдээллийг хамгийн сүүлийн 
үеийн ХЖТШТ-д тусгасан тул Монгол улс цаашид ГАГАӨОАА-н салбарт Үйл ажиллагааны 
мэдээллийн үндсэн өгөгдлөөр СЕ дүн шинжилгээний үр дүнг ашиглана гэж үзэж болно (БОАЖЯ, 
2017c, Бүлэг 6.1.7). 

ГДэБ болон өсөлтийн эрчмийн талаарх мэдээллийг ҮОТ-ийн тайлангаас авав (БОАЖЯ, 2016). 
ХЖТШТ-д Газар доорх нүүрстөрөгч ба өргөжүүлэх коэффициент (ГДоНӨК), нүүрстөрөгчийн 
хуваарилалт, газар дээрх болон газар доорх биомассын харьцаа (ГДэБ/ГДоБ)-г УАӨАЗГХМХ-оос 
гаргасан хүснэгтүүдээс авав (УАӨАЗГХМХ 2006, Хүснэгт 4.4). 

Монгол улс ҮОТ-ын мэдээ болон доройтсон, нөөц багатай ойгоос нэмж авсан талбайнуудаас 
цуглуулсан мэдээллийг боловсруулж биомасс (ҮОТ-ын тайлангийн 2 дах хэвлэл, 2018), өсөлтийн 
загваруудыг (Baatarbileg ба бусад, 2017) төлөөлүүлэн авч, ОСТ ялгарлын хэмжээг тооцов. 
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2. ЦУГЛУУЛСАН МАТЕРИАЛУУД БА АРГАЧЛАЛ  

2.1. Үйл ажиллагааны  мэдээлэл  

2.1.1. Мэдээлэл сонгох үндэслэл 

Доор дурьдсан мэдээллүүдийг цуглуулж, үнэн тодорхой байдал, нарийвчлалыг нь ОСТ 
шаардлага хангах эсэхэд нийцүүлэн шалгав. Монгол орны хэмжээнд хананаас-хана болон цэг-
торны түүвэрлэх аргаар цуглуулсан мэдээллийг ойн бүрхэвч болон түүний орон зайн  
өөрчлөгдлийн судалгаанд ашиглав. 

1. Системтэй торлолын аргаар орон даяар сонгосон 123,577 дээж талбайн үнэлгээг Open 

Foris, Collect, Collect Earth программ хангамжуудын тусламжтай гүйцэтгэв. Нийт талбайн 

10%-д байрлах цэгүүдийг санамсаргүйгээр сонгон операторуудын тодорхой бус байдлыг 

үнэлэв (УАӨТХН, 2017). Цэг-торны аргыг ашиглан хиймэл дагуулын мэдээнээс ойн 

талбай, түүний өөрчлөгдлийг үнэлэх арга нь Монгол орны өргөн уудам нутгийн зургийг 

боловсруулах ихээхэн цаг шаардсан ажлыг хөнгөвчилсөн. Цэг-торны арга нь ойлгоход 

хялбар, гэхдээ түүврийн загвараа оновчтой гаргаж цэгийн нягтралаа зөв тодорхойлох нь 

тооцооллыг нарийвчлалтай болгоход маш чухал. Энэхүү аргыг талбайн хэмжээг тооцоход 

ашиглав. 

2. Байгаль орчны судалгаа, мэдээллийн төв (БОСМТ) нь 2000 оноос хойш Монгол орны 

ой/ойн бус талбайн шилжилтийн зургийг титмийн шигүүрлийн 60 %-ийн босго утгыг 30 

м-Landsat зурагт тулгуурлан гүйцэтгэж байна. БОСМТ нь 2000-2015 онуудад ой/ойн бус 

талбайн шилжилтийн жилийн өөрчлөгдлийн зургийг нийт 16 удаа хийжээ (Ариунзул ба 

бусад, 2017). Энэхүү ой/ойн бус талбайн шилжилтийн жилийн өөрчлөгдлийн зураг нь үйл 

ажиллагааны мэдээлэл цуглуулахад ашиглагдах боломжтой. БОСМТ-ийн зурагт 

ашигласан ойн тодорхойлолт нь ОСТ-ий тодорхойлолттой нийцэхгүй. Хананаас-хана 

аргаар гүйцэтгэсэн БОСМТ-ийн зураг нь доройтсон ой болон ойн нэмэгдлийн талаар 

мэдээлэлгүй болно. Түүнчлэн, энэхүү зургийн мэдээллийн нарийвчлалтай эсэхийг 

илэрхийлэх тодорхой бус байдлын дүн шинжилгээг хийгээгүй байна. Тиймээс, БОСМТ-

ийн зурагнууд нь ОСТ-ий үйл ажиллагааны мэдээлэлд өргөн ашиглагдах боломжгүй 

болно.  

Ойн бүрхэвчийн талаарх үндэсний хэмжээний мэдээллийн хэмжээ, ойн цаг хугацааны туршид 
өөрчлөгдөх тухай мэдээлэл зэргийг харгалзан ҮОМС/ОСТ-ий ТАХ нь ОСТ тодорхойлоход ҮОТ-ын 
материал болон Collect Earth ашиглан газрыг үнэлэх шийдвэрийг 2016 онд ОСТ-ий явцыг хянах 
уулзалтаар гаргасан.  

Монгол орны нийт газар нутгийн хэмжээ 156,411,556 га болно. Газар, газрын өөрчлөгдлийг 
үнэлэхийн тулд жигд байршуулсан 123,000 гаруй дээж цэгүүдийг нийт нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд тархаан сонгож, үнэлгээг гүйцэтгэв 

БОАЖЯ-ны харьяа УАӨТХН нь энэхүү судалгааг эрхлэн суурь онууд болох 2005-2015 онуудын үйл 
ажиллагааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг ХХААБ-ын Open Foris Collect болон Collect Earth ашиглан 
гүйцэтгэв (Bey ба бусад, 2015; УАӨТХН, 2017).  
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2.1.2. Түүврийн нягтшил  

CE арга нь дээж цэгүүдийг сонгоход тэдгээрийн байршлын нягтшилыг тохиромжтой байхыг 
шаарддаг бөгөөд ингэснээрээ ойд гарах аливаа үйл ажиллагаа, өөрчлөгдлийг статистикийн 
түүврийн хувьд хангалттай, цуглуулах мэдээлэл нарийвчлалтай, мөн ойн талбайд гарах 
өөрчлөлтийг үнэнээр тэмдэглэх боломжтой. Энэхүү судалгаа нь ОСТ тогтооход төдийгүй Монгол 
орны хэмжээнд ой ба газар ашиглалтанд гарсан өөрчлөлтүүдийг тогтооход ашиглагдсан болно. 

Судалгааны явцад эхлээд Дэлхийн Ойн Ажиглалтын2 (ДОА) байгууллагаас гаргасан жил бүрийн 
ойн өөрчлөгдлийн мэдээллийг шалгаж, ДОА-ын байгууллагаас системтэй торлолын аргаар дээж 
цэгүүдийг өөр өөр нягтшилтай байршуулсан хувилбарууд тус бүрийн цуглуулсан мэдээлэл нь хэр 
нарийвчлалтай болохыг үнэлсэн. Онолын хувьд цэгүүдийн тохиромжтой буюу оптимум нягтрал 
нь дараах 3 зорилгод нийцнэ. Нэгдүгээрт, цэгүүдийн тохиромжтой нягтрал нь тооцооллын алдааг 
багасгана. Хоёрдугаарт, дүн шинжилгээнд шаардлагатай хугацааг богиносгоно. Гуравдугаарт, 
хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээний нарийвчлалтай тооцоолол хийх боломж олгоно. 

ДОА-ын мэдээллийг ашиглан хэрхэн цэг-торны нягтралын хувилбаруудаас хамаарч ойн талбайн 
жилийн өөрчлөгдлийн тооцооллууд хийгдсэнийг Зураг 2.1-д харуулав. Эндээс харахад, 
таамагласан ёсоор загварт байх цэгийн тоо ихсэх тутам тооцооллын хэлбэлзэл (тооцоолсон 
болон хэмжсэн талбайн харьцаа 1 байх утгын хэлбэлзэл) буурч байна. Монгол шиг газар 
ашиглалтын хэлбэрт гарах жилийн өөрчлөгдөл бага байдаг орны хувьд системтэй торлолын зай 
1-3 км байх нь хангалттай нарийвчлалтай мэдээлэл өгч байна. Энэ хэмжээнээс харахад онолын 
хувьд 1 км ба 2 км зайтай торлолын систем нь газрын төрлийн өөрчлөгдлийн 99%-ийг 
(операторын алдааг тооцохгүйгээр) илрүүлэх чадвартай байна (Зураг 2.1).  Үүнээс дүгнээд 
Монгол орны нөхцөлд 2 х 2 км торлолын систем ашиглах нь ойн талбайн жилийн өөрчлөлтийг 
илрүүлэхэд хангалттай гэж үзсэн.  

2014-6 онуудад хийгдсэн ҮОТ нь 9 х 9 км хэмжээтэй торлолын системийг ашигласан (БОАЖЯ, 
2016). СЕ дүн шинжилгээ болон одоо, мөн цаашид хэрэглэх ҮОТ-ын аргачлал хоорондын 
нийцлийг хангахын тулд СЕ цэгүүдийн торлолын загвар үндэсний ойн тооллогын дээж талбайн 
нягтралтай дүйх ёстой хэмээн үзэж, дээж цэгүүдийн хооронд 2.25 км зай байхаар сонгосон. 

                                                           
2 http://www.globalforestwatch.org/ 
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Зураг 2.1. “Дэлхийн Ойн Ажиглалт” байгууллагаас (Global Forest Watch) гаргасан Монгол орны 
ойн талбайн жилийн өөрчлөлтийг тооцох торлолын нягтшил, түүврийн боломжоос хамаарсан 
алдаа 

 
Зураг 2.2. Торлолын загварын тохиромжтой хувилбарын дүн шинжилгээ. ДОА байгууллагын 
хананаас-хана аргаар Монгол орны ойн талбайн өөрчлөгдлийг тодорхойлсон мэдээлэл ба 
тооцоолсон талбайн хэмжээ хоорондын хамаарлыг торны зай тус бүрээр харуулав.  
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Үндэсний хэмжээний ХүХ-н тооллого бүртгэлийг 2 жил тутамд хийж байгаа тул 2 км x 2 км 
(цэгүүдийн нягтралын 1/4) торлол нь 2 жилд гарах ойн талбайн өөрчлөлтийг ижил 
нарийвчлалтай гаргах боломжтой гэж үзэв.  

2.1.3. Давхраа үүсгэлт  

Түүвэрлэх загварыг гаргахдаа бореаль ой ба бусад хэсэг (заган ой болон ойн бус талбайнууд) 
гэсэн 2 давхраа үүсгэсэн. Ойн болон ойн бус талбайн өөрчлөгдлийн дийлэнх нь бореаль ойн 
хэсэгт ажиглагдаж байсан тул бусад хэсгүүдэд түүвэрлэх цэгийн нягтрал өндөр байх 
шаардлагагүй байв. 

Тиймээс, өмнө дурьдсан ёсоор ОСТ болон ХЖТШТ-д нийцүүлэн бореаль ойд 2.25 км x 2.25 км 
торлолыг, бусад газруудад 9 км х 9 км торлолыг ашиглан дээж цэгүүдээ сонгосон.  Үүний дүнд 
нийт нутгийг хамарсан 123,669 дээж цэгүүдийг байршуулсан. Торлолыг сонгохдоо хожим тухайн 
улс үнэлгээний цэгүүдийн нягтралыг өөрчлөхөөр шийдвэл шинэчилсэн торлолын нягтрал болон 
шинэчилсэн зай нь ашиглахад тохиромжтой байхаар сонгосон. Тодруулбал, ойн судалгаанд 
хэрэглэх шүүлтүүрийг ирээдүйд өөрчилсөн тохиолдолд ойн бус талбай дах дээж цэгүүдийг 
шинээр сонгох шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн ойн талбайн цэгүүдийн нягтралыг одоогийн 
торлолыг ашиглан өөрчилж болно гэсэн үг юм (Зураг 2.3 ба Зураг 2.4). 

 
Зураг 2.3. Ойн болон ойн бус давхрааг үүсгэн, системтэй торлол дах дээж цэгүүдийн нягтралыг 
тодорхойлов. Ойн давхрааны хил нь (ташуу зураастай) ҮОТ-ын бүх цэгүүд болон 2013 онд 
ашигласан ойн давхрааг хамарна. Саарал хэсэг нь ойн бус талбайг харуулна. 
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Зураг 2.4 4.5 км x 4.5 км хэмжээтэй ойн сийрэг торлол ба 18 км x 18 км хэмжээтэй ойн бус талбайн 
торлол (зүүн), одоогийн илүү нягтралтай 2.25 км x 2.25 км хэмжээтэй ойн торлол ба 9 км x 9 км 
хэмжээтэй ойн бус талбайн торлол (баруун). 

2.1.4. Дээж цэгүүдийг тогтоох 

Монгол орныг хамарсан нийт 6 Universal Transverse Mercator (UTM) проекцын бүсэд тулгуурлан 
ижил зайтай торлолыг байгуулсан. Өөр нэг арга нь торлолыг газарзүйн координатын системд 
(уртраг/өргөрөг) тулгуурлан тэнцүү өнцгийн нэгжтэй торлол үүсгэж, давхраа тус бүрд нэг торлол 
байхаар хийх боломжтой.  Гэхдээ энэ арга нь Монгол орны хойд хэсгийн өргөргүүдэд торлолын 
нүдний хэмжээ ялгаатай гарах эрсдэлтэй тул заавал өргөжүүлэх коэффициент ашиглах 
шаадлагатай болно. Мөн хойд хэсгээр илүү өтгөрөлтэй цэгүүд байрших, зүүнээс баруун чиглэлд 
илүү нягтралтай цэгүүд байрших зэрэг өрөөсгөл талтай тул энэ арга нь тохиромжгүйд 
тооцогдсон. 

Системтэй түүвэрлэх загварын аргыг энэхүү судалгаанд ашигласан. QGIS 2.14 программын 
автоматаар цэг сонгох үйлдлийг ашиглан бүс тус бүрд тэгш өнцөгт багц цэгүүдийг байрлуулсан 
(торлол үүсгэгч ашиглан), дараа нь орон зайн лавлагааны үйлдлийг ашиглан багц цэгүүд дотроос 
давхраа болон UTM бүсэд хамаарах цэгүүдийг сонгосон. Бүс тус бүрд ашиглах өргөжүүлэх 
коэффициентийг полигоны талбай тооцох дээж талбайн нийт тоогоор үржүүлнэ (Хүснэгт 2.1).  

Хүснэгт 2.1 UTM бүс тус бүрд харгалзах өргөжүүлэх коэффициент 

Давхаргууд  UTM бүсүүд Цэгийн тоо Талбай (гa) 
Өргөжүүлэх  

коэффициент (гa) 
Түүврийн 

нягтшил (км) 

Ой (бореаль) 45 3,660 1,850,126 505.50 

2.25 x 2.25 

46 14,752 7,471,048 506.44 

47 43,231 21,881,580 506.15 

48 33,251 16,833,399 506.25 

49 14,646 7,417,680 506.46 

50 1,714 868,567 506.75 

 Дүн 111,254 56,322,400 506.26  

Ойн бус (Заган ойг 
хамруулна) 

45 68 579,301 8,519.13 

9 x 9 

46 2,362 19,179,043 8,119.83 

47 2,555 20,747,693 8,120.43 

48 3,151 25,613,816 8,128.79 

49 2,771 22,473,093 8,110.10 

50 1,416 11,454,767 8,089.52 

 Дүн 12,323 100,047,711 8,181.30  

 Нийт 123,577 156,370,111 
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Түүврийн торлол үүсгэхтэй холбоотой үйл явцыг Collect Earth-ийн хэрэглээний гарын авлагын 
хавсралтанд дэлгэрэнгүй оруулсан байдаг (Daniel ба бусад, 2015). 

2.1.5. Судалгааны загвар 

Collect үйлдлийн тусламжтай мэдээлэл цуглуулахад ашиглах Хайгуулын маягтын загварыг 
УАӨАЗГХМХ-ны зааварчлагатай уялдуулан бэлтгэсэн ба ингэснээр хайгуулын үр дүнг Монгол 
орон НҮБУАӨСК-т тайлагнадаг зарим мэдээндээ ашиглах боломжтой болно. Collect Earth Газрын 
үнэлгээний төсөлд ГАГАӨОАА-н мэдээлэл цуглуулж буй явцыг Зураг 2.5-д харуулав. Зурагт 
харуулснаар Collect Earth Газрын үнэлгээний төсөлд квадрат хэлбэртэй 1 га талбайд байрлах 49 
дэд-талбайд мэдээлэл цуглуулж байна. Дээж цэг тус бүр нь 1 га дээж талбайн 2 % орчмыг 
хамарна. Цуглуулсан мэдээллийг талбайн түвшинд боловсруулсан ба дэд-талбай бүр нь тухайн 
талбай дах газрын бүрхэвчийн төрлийг тодорхойлоход ашиглагдана. 

  

Зураг 2.5. Collect Earth-ийн газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөгдлийн талаар мэдээлэл 
цуглуулах маягт. 

2.1.6. Газар ашиглалтын төрлүүд ба шаталсан мөрдлөгийн хэрэглээ  

Газар  ашиглалтыг үнэлэхдээ үр дүнд гарах тухайн категориос хамааралтай нөлөөллийг 
бууруулах зорилгоор Хүснэгт 2.2-т үзүүлсэн дүрмийг баримтлав. 

Хүснэгт 2.2 Газар ашиглалтын үнэлгээний шатлал ба газрын бүрхэвчийн босго утга 

 Газар ашиглалтын төрлүүд Ангиллын дүрэм, % 

1 Төв суурин 14 

2 Тариалан  14 

3                       Ой  
Бореаль 

Заган  

 
10 
4 

4 Бэлчээр  14 

5 Ус, намгархаг газар 14 

6 Бусад 14 

 Мэдээлэл байхгүй Хасна 
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Суурь хугацааны явцад гарсан өөрчлөлтийг үнэлэхдээ сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөллийн 
түвшинг хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөлтэй нь хамааруулан (түймэр/хортон шавж, мод бэлтгэл, 
мал бэлчээрлэлт, хөрс, хөрсний элэгдэл) газрын төрлөөр гаргасан. Сарниулах хүчин зүйлсийн 
нөлөөллийн түвшинг оператор өөрсдөө тодорхойлсон. Газар ашиглалтын өөрчлөлтийг 
тодорхойлохдоо оператор Landsat-ийн өөр өөр цаг хугацаанд авсан зургуудад Google Earth 
Engine ашиглан боловсруулалт хийж жил бүр газар ашиглалтын нэг төрлөөс нөгөө рүү шилжсэн 
хэмжээг тодорхойлсон. 

2.1.7. Хариу үйлдлийн загвар 

Энэхүү баталгаажуулалтын гол зорилго нь ойн талбайн өөрчлөгдөлтэй холбоотой тодорхой бус 
байдалд хийх статистикийн хувьд найдвартай, тоон үнэлгээ боловсруулах болно. Ойн 
зураглалын чанар нөлөөлөх олон хүчин зүйлс байна (GOFC GOLD, 2015), тухайлбал: 

Зургийн орон зайн, спектрийн, цаг хугацааны нарийвчлал 

Зургийн радиометр болон геометрийн урьдчилсан боловсруулалт 

Ойн зургийн категориудыг тайлан тодорхойлох автомат болон гар үйл ажиллагаа 

Сэдэвчилсэн стандартууд (Ж: зургийн хамгийн бага нэгж, газар ашиглалтын 
тодорхойлолт) 

Үр дүнг үнэлэхэд ашиглах хээрийн судалгааны мэдээлэл байгаа эсэх. 

Хэрэглэсэн аргууд нь Монгол орны ОСТ тогтооход дээрх шалтгаануудын улмаас гарч болох 
алдааг УАӨАЗГХМХ-ны зааварчлага ба GOFC-GOLD зааварчлага зэргийг ашиглан бууруулахад 
чиглэсэн. Гэхдээ, суурь мэдээлэл болон өөрчлөгдлийн талбайн нарийвчлалын үнэлгээнд 
сонгосон дээж зэрэгт хэрэглэгдэх Монгол орныг бүхэлд нь хамарсан өндөр нягтшилтай  Google 
Earth, Bing Map-ийн зургууд архивт байхгүйгээс шалтгаалсан зарим нэг дулимаг зүйлс бий.  

Хайгуулын загвар маягт ашиглан (Зураг 2.5), Open Foris Collect тусламжтай дээжүүдэд газар 
ашиглалтын 6 төрлийг орон зайн дунд (Landsat-ийн 15-м цэлмэгжүүлсэн) болон өндөр 
нягтшилтай агаар, сансрын зургийг мэргэжилтнүүд тайлах замаар ялгав. Нарийвчлалыг үнэлэхэд 
ашигласан зураг болон суурь өгөгдлийн талаарх мэдээллийг Хүснэгт 2.3-т өгөв. Суурь өгөгдлийн 
багцууд нь суурь хугацаа болох 2005-2015 онуудыг хамарсан цаг хугацааны хангалттай 
төлөөлөлтэй. Суурь үзүүлэлт бүрд хамаарах хайгуулын загвар маягтыг бий болгосон ба үүний 
зорилго нь тайлал тодорхойлолт хийж буй мэрэгжилтэнд итгэлцлийн түвшинг тодорхой 
хэмжээнд тохируулах боломж олгох болно.   

Хүснэгт 2.3. Түүврийг үнэлэхэд ашигласан баталгаажуулалтын өгөгдлийн мэдээлэл  

Мэдээллийн төрлүүд Орон зайн 
нарийвчлал 

Эх сурвалж 

SPOT, GeoEye-1, WorldView-1/2/3, Digital Globe, 
IKONOS г.м. хиймэл дагуулуудаас авсан өндөр 
нягтшил бүхий RGB зургууд 

10-м to 30-см Google Earth Pro/ Bing Maps 

Landsat-н архив дах цуврал онуудын мэдээлэл: 
2005-2015 

30-м  
(15-м 
тодруулсан) 

Google Earth Engine 
Landsat/Sentinel MSI 2 
Archive 
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2.1.8. Дүн шинжилгээний загвар 

Хавсралт 1-д УАӨАЗГХМХ-ны газрын бүрхэвч/ашиглалтын 6 төрөл тус бүрд гарсан ой/ойн бус 
талбайн шилжилт, өөрчлөгдлийн дүн шинжилгээний загварыг харуулав. Хавсралт 2-т Дэлхийн 
ойн ажиглалтын санаачлагаас (Global Forest Observation Initiative) гаргасан мөрдлөгийг (2016) 
ашиглан системтэй санамсаргүй түүврийн загварын тооцоолол хийсэн дүнг харуулав. Түүвэрт 
суурилсан тооцооллыг R программын (2014) хайгуулын үйлдлийн багц (Lumley, 2004, 2014) 
ашиглан гүйцэтгэв. Хайгуулын үйлдлийн багц нь дундаж болон хазайлтыг стандарт томъёо 
ашиглан тодорхойлдог.  

2.2. Ялгаруулалтын коэффициент 

2.2.1. Үндэсний ойн тооллого 

2014-6 онуудад гүйцэтгэсэн Олон зорилтот үндэсний ойн тооллого (ҮОТ) нь бореаль ойг 2014 
оны байдлаар хамран хийгдсэн бөгөөд гол зорилго нь улсын ойн бодлого, стратеги төлөвлөлт, 
тайлан боловсруулахад ашиглахад байв (БОАЖЯ, 2016).  

Монгол орны ойн талбайд хийгдсэн хээрийн судалгаа, ойн зураглалын давхраанд шүүлтүүр 
үүсгэх, ҮОТ-д зориулан түүврийг хуваарилах, ҮОТ-ын мэдээллийн баазын бүтэц, тодорхойлолт, 
ҮОТ-ын тооцооллын аргууд ба мэдээллийн загварууд, унаш болон хөрсний нүүрстөрөгчийн 
агууламжийн тооцоо зэргийг Монгол орны Олон зорилтот ойн тооллогын тайлан (2014-2016)-
гийн хавсралтанд өгөв (БОАЖЯ, 2016).  

ҮОТ-ын түүврийн загвараас хамаараад бореаль ойн нутаг дэвсгэрт хамаарах нөөц багатай ойн 
хэсгүүдийн ЯК талаарх мэдээлэл дулимаг болно. Учир нь энэхүү тооллогод Ойн шүүлтүүр 
2013/2015-г ашигласан бөгөөд энэ нь нөөц ихтэй, титмийн бүрхэц 66 %-иас их ойг хамруулсан. 
Үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон ойн тодорхойлолттой (10 % ба түүнээс дээш титмийн 
бүрхэцтэй) дүйцүүлэх үүднээс ҮОТ-ын нэмэлт дээж талбайнуудыг бага нөөцтэй ойн 
талбайнуудад нэмж авсан. Ой нөөц багатай байх нь ойн түймэр, мод бэлтгэл, хортон шавж, 
сийрэг ойг нөхцөлдүүлдэг байгалийн таагүй нөхцөл зэргээс хамаарна. Энэхүү нэмэлт судалгааг 
2017 онд Монгол орны UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөрөөс зохион байгуулж, нийт 1,583,492 га нөөц 
багатай ойн талбайг төлөөлөх 156 ҮОТ-ын шинэ багц цэгүүдэд хэмжилт хийв. 

ҮОТ-ын шинэчилсэн дүн шинжилгээг ОСХТ, МУИС, ГОУХАН болон UN-REDD хөтөлбөр хамтран 
хийсэн бөгөөд олон зорилтот ҮОТ-ын тайлангийн 2-р хэвлэлтийг 2018 онд гаргахаар төлөвлөж 
байна. 

Модны ишний эзлэхүүн, үхсэн модны биомасс, газар дээрх биомассын нүүрстөрөгчийн 
агууламж зэрэг ойн бүртгэл тооллогын зарим үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход өөр өөр загвар, 
тэгшитгэлүүд ашиглав. ҮОТ-ын үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тайлбарласан жишээг олон зорилтот 
ҮОТ-н тайлангийн 8-р хавсралтанд өгсөн болно (БОАЖЯ, 2016). ҮОТ талбайнууд нь заган ой болон 
сөөгөн торлогт байршаагүй тул эдгээр 2 ойн төрлүүдээр биомасс болон ЯК тооцсон мэдээлэл 
байхгүй. Тиймээс ОСТ-д заган ой болон сөөгөн торлог бүхий талбайг ялгарлын тооцоололд 
хамруулаагүй бөгөөд цаашид энэ 2 төрлийг хамруулах талаар ажлуудыг хийх нь зүйтэй. Газрын 
төрлийн мэдээллээс харахад 2005 оноос хойш заган ой болон сөөгөн торлог бүхий талбайн 
хэмжээнд өөрчлөлт гараагүй (Хүснэгт 3.2. 2005-2015 онуудад ой ба ойн бус талбайн хооронд 
гарсан өөрчлөлтүүд), мөн энэ 2 төрлөөр ЯК тооцсон мэдээлэл байхгүй зэрэг шалтгаанаар энэ 2 
төрөл нь ОСТ-ий ялгарал, шингээлтийн тооцоололд нөлөөгүй болно. 



                                                                                               
 

21 
 

2.2.2. Биомассын тооцоолол   

ШУА-ийн Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн судлаачид Монгол оронд зонхилон 
ургадаг моддын зүйлүүдийн биомасс тогтоох хээрийн судалгааг хийсэн (Dorjsuren, 2017; БОАЖЯ, 
2016). Аллометрик тэгшитгэлүүд (1-р тэгшитгэл) нь газар дээрх биомасс (AGB) болон цээжний 
өндөр дэх диаметр (DBH), моддын өндөр (Htot) хоорондын хамааралд үндэслэнэ. 

𝐴𝐺𝐵 = 𝑎 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑏 × 𝐻𝑡𝑜𝑡
𝑐     1-р тэгшитгэл 

Энд: 
AGB = газар дээрх амьд биомасс (тонн), (= ишний хуурай жинд холтос, мөчир, шилмүүс 
хамаарна) 

DBH = Модны ишний цээжний өндөр (1,3 м) дэх диаметр (м) 

Htot = Модны нийт өндөр/урт (м)  

a = Зүйлийн тусгай коэффициент  

b = Зүйлийн тусгай DBH өргөжүүлэх коэффициент 

c = Зүйлийн тусгай Htot өргөжүүлэх коэффициент 

Зүйл бүрээр тусгайлан тооцсон коэффициентүүдийг ОЗОТ тайлангаас харж болно (БОАЖЯ, 2016). 
Газар дээрх биомассыг ҮОТ-ын хээрийн материалаас үндэслэн тооцсон ба Газар доорх 
биомассыг тооцохдоо УАӨАЗГХМХ-аас гаргасан газар дээрх биомасс нь 1 га-д 75 тонноос дээш 
байх бореаль ойд тооцсон Үндэс/ишний харьцааны тогтмол утгыг ашиглав (2-р тэгшитгэл) 
(Хүснэгт 2.4). 

𝐵𝐺𝐵 = 𝐴𝐺𝐵 ∗ 𝑅𝑆𝑅    2-р тэгшитгэл 
Энд: 

BGB = Газар доорх биомасс 

RSR = Бореаль ойн Үндэс-Ишний харьцаа 

Хүснэгт 2.4 Газар дээрх амьд модны биомассын харьцаагаар тооцсон газар доорх амьд биомасс 

BGB/AGB Бореаль ойн Үндэс-Ишний харьцаа 

AGB<75 AGB>=75 

0.39 0.24 

 
Үхсэн модны биомассын хэмжээг дараах хэсгүүдийн биомассын нийлбэрээр тооцов: ургаа 
үхсэн модны газар дээрх хэсгийн биомасс, унанги (мөчир ≥ 5 см диаметр), хожуул ба газар 
доорх биомасс (3-р тэгшитгэл).  Үхсэн модлогийн 3 төрөл нь тусдаа тооцогдсон (4-6-р 
тэгшитгэл). 
 

𝐷𝑊нийт = 𝐷𝑊унанги + 𝐷𝑊ургаа + 𝐷𝑊ГДоБ          3-р тэгшитгэл 
 

𝐷𝑊унанги = 𝐷𝑚
2 ∗

𝜋

4
∗ 𝐿 ∗ (100 − 𝐵𝑑)           4-р тэгшитгэл 

Энд: 
𝐷𝑊унанги= Үхсэн унанги модны биомасс (дунд хэсгийн диаметр, унангийн урт, өмхрөл дээр 
үндэслэнэ) 
𝐷𝑚 = гуалингийн дунд хэсгийн диаметр 
L = гуалингийн урт 
Bd = өмхрөл, % 
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𝐷𝑊ургаа = 𝑎 ∗ 𝐷𝐵𝐻𝑏 ∗ 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑐 ∗ (100 − 𝐵𝑑)/100         5-р тэгшитгэл 
Энд: 
DWургаа = Ургаа үхсэн моддын биомасс (зөвхөн иш) 

𝐷𝑊𝐵𝐺𝐵 = 𝐴𝐺𝐵 ∗ 𝑅𝑆𝑅          6-р тэгшитгэл 

DWBGB = Үхсэн модны газар доорх хэсгийн биомасс (хожуул/модны DBH, өмхрөлд үндэслэнэ) 

2.2.3. Ялгаруулалтын тооцоо 

2014-6 онуудад хийгдсэн ОЗОТ болон 2017 онд хэмжилт хийсэн ҮОТ-ын нэмэлт талбайнуудын 
мэдээлэл нь УАӨАЗГХМХ-ны зааварчлагад заасны дагуу нэмэгдэл/алдагдлын ялгарлын 
коэффициент, нүүрстөрөгчийн нөөц тооцох ажлуудад хэрэглэгдсэн (7-р тэгшитгэл).  

∆𝑪 = ∆𝑪𝑮 − ∆𝑪𝑳  7-р тэгшитгэл 
Энд: 
∆𝐶 = сангууд дах жилийн нүүрстөрөгчийн нөөцийн өөрчлөгдөл, тонн C жил-1 

∆𝐶𝐺 = жилийн нүүрстөрөгчийн нэмэгдэл, тонн C жил-1 

∆𝐶𝐿 = жилийн нүүрстөрөгчийн алдагдал, тонн C жил-1  

 
Ерөнхийдөө, ойн давхраанууд дах нүүрстөрөгчийн нөөцийн өөрчлөгдлийг тооцохдоо 
нүүрстөрөгчийн бүх санд гарсан өөрчлөлтүүдийг нэмнэ (8-р тэгшитгэл).  

∆𝑪𝑳𝑼𝒊
= ∆𝑪𝑨𝑮𝑩 + ∆𝑪𝑩𝑮𝑩 + ∆𝑪𝑫𝑾 + ∆𝑪𝑳𝑰 + ∆𝑪𝑺𝑶  8-р тэгшитгэл 

Энд: 
∆𝐶𝐿𝑈𝑖

= ойн газар ашиглалтын төрлийн давхраан дах нүүрстөрөгчийн нөөцийн өөрчлөлт  

𝑖 = тусгай давхраа эсвэл газар ашиглалтын төрөл дэх дэд давхраа 
AGB – газар дээрх биомасс, BGB – газар доорх биомасс, DW – үхсэн мод, LI – унаш, SO – хөрсний 
органик бодис  
Доорх тэгшитгэл (9-р тэгшитгэл)-ийг ашиглан ОСТ-г нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент 
(t CO2e) утгаар тооцно: 

𝑭𝑹𝑳𝑫𝒆𝒇&𝑨𝒇 =
𝜮𝒕∆𝑪𝑩𝒕,𝑫𝒆𝒇+𝜮𝒕∆𝑪𝑩𝒕,𝑨𝒇

𝒑
∗

𝟒𝟒

𝟏𝟐
                9-р тэгшитгэл 

Энд: 
FRLDef&Af = суурь хугацааны туршид ойн талбайгаас алдагдсан нүүрстөрөгчийн жилийн 
дундаж хэмжээ, CO2e year-1

 

ΔCB t,Def = суурь хугацааны t жилийн нүүрстөрөгчийн нөөцийн өөрчлөгдлийг  ойн талбай 
ойн бус талбайд шилжсэн тохиолдолд, мөн доройтолд орсон ойн талбайд тооцсон дүн, 
т C. Доор дурьдсан сангуудыг суурь болгон тооцсон. 
∆𝐶𝐵𝑡,𝐴𝑓 = суурь хугацааны t жилийн нүүрстөрөгчийн нөөцийн өөрчлөгдлийг ойн бус   

талбай ойн талбайд шилжсэн нөхцөлд тооцсон дүн, т С. 
p = суурь хугацааны хамрах үе, 10 жил (2005-2015) 
44

12
 = нүүрстөрөгчийг CO2 эквтвалентад шилжүүлэх коэффифциент, t CO2e 

Газар ашиглалтын өөрчлөгдөл – Ойн хомсдол ба ойжуулалт 
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Ойн талбай газар ашиглалтын бусад хэлбэр лүү шилжсэнээр нүүрстөрөгчийн 4 санг (ГДэБ, ГДоБ, 
ҮМ, Унаш) бүгдийг 100% алдана гэж үзсэн. Ойн бус талбай ойн талбайд шилжсэнээр дараах 2 
санд 100% нэмэгдэлтэй байна гэж үзсэн. Үүнд: ГДэБ, ГДоБ. 

Ойн талбай хэвээр байх – сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр нүүрстөрөгчийн нөөц 

өөрчлөгдөх  

Монгол орон нь байгалийн сэргэн ургалтыг ойн нэмэгдэлд хамруулан үздэггүй бөгөөд ойн 
алдагдалд зөвхөн ҮОТ-ийн дүнд бүртгэгдсэн түймэр/хортон шавж, мод бэлтгэлийн улмаас 
доройтсон ойг хамруулдаг байна. ҮОТ-ийн мэдээнээс авсан Ялгаруулалтын коэффициентууд нь 
Collect Earth-ийн сарниулах хүчин зүйлийн үнэлгээтэй корреляц хамааралтай ба эдгээр ЯК нь 
хөндөгдөөгүй болон доройтсон ойд 2 тусдаа биомассын тооцоог гаргасан (Хүснэгт 3.3).   

СЕ судалгааны үед навчит болон холимог ойн түүвэр бага байсантай холбоототой ЯК-г ойн төрөл 
бүрээр гаргах боломжгүй байлаа. Иймээс тооцоолон гаргасан хөндөгдөөгүй болон доройтсон 
ойн ЯК нь ойн бүх төрлүүдэд ижил хэмжээн үзэв. 

Ойн түймэр/хортон шавж, мод бэлтгэлийн улмаас доройтсон ойн ЯК-г 4080 дээж талбайн утгын 
тархалт, дундаж болон медиан утга, ИЗ зэргийг тооцоолсны үндсэн дээр тодорхойлсон.  

ГДэБ, ГДоБ, ҮМ дах нүүрстөрөгчийн сангуудыг хөндөгдөөгүй болон нөлөөлөлд орсон ойгоор 
ялган тодорхойлов. Унаш, хөрс зэрэгт байх нүүрстөрөгчийн санг тооцохдоо хөндөгдөөгүй болон 
нөлөөлөлд орсон ойг ижил авч үзэв. 

Амьд биомасс болон үхсэн модонд агуулагдах нүүрстөрөгчийн хэмжээг тооцохдоо УАӨАЗГХМХ-
оос 2006 онд гаргасан бореаль хэсгийн шилмүүст ойн сан тус бүрийн харгалзах биомассыг 
нүүрстөрөгчид шилжүүлэх харьцааг ашигласан. Энэ харьцаа ёсоор тонн хуурай биомасс бүрд 
0.51 тонн нүүрстөрөгч агуулагдана. Унаш, хөрсөн дэх нүүрстөрөгчийн хэмжээг нэг га талбайд 
тооцохдоо 2014-6 оны ҮОТ мэдээг ашигласан (БОАЖЯ, 2016).  
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3. ҮР ДҮН  

3.1. Талбайн тооцоо 

УАӨАЗГХМХ-ны газрын бүрхэвчийн 6 төрлийн талбайг (га) түүвэрт суурилсан аргаар тооцоолж, 
2005, 2010, 2015 он тус бүрээр харуулав. Нийт талбайн хэмжээг газрын бүрхэвчийн 6 төрөл тус 
бүрээр 123,4723 санамсаргүй түүвэрт үндэслэн 2005-2015 онуудад тооцоолсон дүнг 95% ИЗ-
тайгаар Хүснэгт 3.1-д харуулав. Тооцоолсон 156,309,341 гa талбай нь УАӨАЗГХМХ-ны газрын 
төрлүүдийг бүгдийг хамруулж өргөжүүлэх коэффициент ашигласны дүнд гарсан нийлбэр болно. 
Суурь хугацааны туршид зонхилж байсан газар ашиглалтын хэлбэр нь хээр ба энэ нь нийт нутгийн 
80%-ийг эзэлж байв. Монгол орны хувьд дараагийн зонхилох газар ашиглалтын хэлбэр нь ой 
бөгөөд энэ нь нутаг дэвсгэрийн 10%-ийг эзэлнэ. Ойн талбай нь 2005 онд 15.5 сая га (Стандарт 
алдаа 0.1 сая га); 95 % ИЗ-т ойн бүрхэвчийн эзлэх талбай 15.2 ба 15.8 сая га хооронд байв. 2015 
оны байдлаар ойн бүрхэвч буурч 15.4 сая га (стандарт алдаа 0.1 сая га), 95% ИЗ-т 15.1 - 15.8  сая 
га болсон байв (Хүснэгт 3.1). Ойн бүрхэвчийн өөрчлөгдлийн хандлагаас зөрөөтэй нь хот суурин 
газрын хэмжээ 2005-2015 онуудын хооронд 53,700 га-аар нэмэгдсэн байна. Бусад газар 
ашиглалтын төрлүүд нь суурь онуудад харьцангуй тогтвортой байлаа.  

Хүснэгт 3.1. УАӨАЗГХМХ-ны газрын бүрхэвчийн 6 төрлийн талбайг (га) түүвэрт суурилсан аргаар 
тооцоолж, 2005, 2010, 2015 он тус бүрээр харуулав. 

УАӨАЗГХМХ-
ны ангилал 

Нийт талбай 
Стандарт алдаа 

(SE) 

95% Итгэлцлийн завсар 

Доод-2.5% Дээд-97.5% 

2005 он Гектар (гa) 

Тариалан  1,392,327.0 51,543.6 1,291,304.0 1,493,350.0 

Ой 15,513,267.0 154,972.7 15,209,526.0 15,817,008.0 

Бэлчээр  124,336,515.0 764450.3 122,838,220.0 125.834,810.0 

Бусад 12,187,411.0 297,604.0 11,604,117.0 12,770,705.0 

Төв суурин 1,333,698.0 83,456.0 1,170,128.0 1,497,269.0 

Ус, намгархаг 
газар 

1,546,122.0 71,710.0 1,405,571.0 1,686,673.0 

2010 он     

Тариалан  1,383,711.0 50,901.0 1,283,947.0 1,483,475.0 

Ой 15,469,215.0 154,936.5 15,165,545.0 15,772,885.0 

Бэлчээр  124,357,252.0 764389.3 122,859,076.0 125,855,427.0 

Бусад 12,187,411.0 297,604.5 11,604,117.0 12,770,705.0 

Төв суурин 1,364,112.0 84,280.2 1,198,926.0 1,529,298.0 

Ус, намгархаг 
газар 

1,547,640.0 71,716.0 1,407,080.0 1,688,201.0 

2015 он     

Тариалан  1,389,283.0 50,927.5 1,289,466.0 1,489,099.0 

Ой 15,463,645.0 154,932.0 15,159,984.0 15,767,306.0 

Бэлчээр  124,341,548.0 764,404.7 122,843,343.0 125,839,754.0 

Бусад 12,187,411.0 297,605.0 11,604,117.0 12,770,705.0 

                                                           
3Нийт 123,577 түүвэр авснаас 105 түүвэр талбай үүлтэй байсны улмаас хасагдсан. Үнэлгээ хийсэн нийт талбай нь улсын нийт газар 

нутгийн хэмжээнээс 53,160 га-аар бага байна. 
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Төв суурин 1,387,428.0 84,713.3 1,221,392.0 1,553,463.0 

Ус, намгархаг 
газар 

1,540,027.0 71,258.3 1,400,363.0 1,679,690.0 

3.2. Өөрчлөгдлийн эрчим 

УАӨАЗГХМХ-ны газрын бүрхэвчийн ангилал (Хавсралт 3) болон ойн/ойн бус ангилал (Хавсралт) 
тус бүрээр газрын бүрхэвчинд гарсан өөрчлөлтийн 3 матрицыг 2005-2010, 2010-2015, 2005-2015 
онуудаар тодорхойлсон. Хавсралт 4-т үзүүлсэн зургаас харахад 2005-2015 онуудад 51,647 га 
(стандарт алдаа 5,109 гa, ИЗ 95% (41,632 гa, 61,662 гa)) ойн талбай хээрт шилжсэн бөгөөд энэхүү 
хээрт шилжсэн талбай нь суурь хугацааны ойн алдагдлын гол шалтгаан байв. Үүнтэй 
ойролцоогоор 52,717 гa (стандарт алдаа 14,566 гa, ИЗ 95% (24,173 гa, 81,261 гa)) хээр нь төв 
суурин руу шилжсэн нь хотжилт эрчимжсэн үеийг харуулж байна. Ойн талбай ойн бус талбайд 
шилжсэн дүнгээс харахад 2005-2015 онуудад нийт 123472 дээж талбайнаас 104 талбайд ойн 
хомсдол, 6 талбайд ойн нэмэгдэл тэмдэглэгджээ (Хавсралт 3). Тиймээс суурь хугацааны үед ойн 
алдагдал нь ойн нэмэгдлээсээ илт давсан гэдгийг харж болно. Заган ой бүхий талбай нь 2005 
оноос хойш харьцангуй тогтвортой байсан ба цаашид Заган ойн талаар нарийвчилсан ҮАМ 
цуглуулж дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. 

Монгол орны ойн талбайн өөрчлөлтүүдийг 2005-2015 онуудад ямар хандлагатай байсныг 
түүвэрт суурилсан тооцоолсон дүнг Хүснэгт 3.2-т үзүүлэв. Энэ хугацаанд 11.9 сая га ойн талбай 
хэвээр үлдэж, 1.4 сая га ойн талбай түймэр, давтан мод бэлтгэл, болон бусад үйл ажиллагааны 
улмаас доройтсон байна. Мөн хугацаанд 52,660 гa ойн талбай эргэлтгүйгээр ойн бус талбайд 
шилжжээ. Collect Earth-д суурилсан түүврийн үнэлгээний тусламжтай тодруулсан ойн алдагдлын 
зургийг Зураг 3.1-т харуулсан ба Зураг 3.2-т өндөр нягтшилтай Google Earth зураг ашиглан 
тодорхойлсон ойн нэмэгдлийг харуулав. 

Хүснэгт 3.2. Ойн суурь хугацаа болох 2005-2015 онуудад гарсан ойн талбай ба ойн бус талбайн 
өөрчлөгдөл. 

Үнэлгээ хийгдсэн онууд 
Дундаж 

Стандарт 
алдаа 

95% Итгэлцлийн завсар 

2005 2015 2.50% 97.50% ±(%) 

Тогтвортой төрлүүд Талбай, га  

Хөндөгдөөгүй 
ой 

Хөндөгдөөгүй ой 11,902,880.0 85,783.6 11,734,740.0 12,071,010.0 1.4 

Доройтсон ой Доройтсон ой 110,867.7 7,482.2 96,202.9 125,532.4 13.2 

Заган ой Заган ой 2,048,003.0 128,498.3 1,796,151.0 2,299,855.0 12.3 

Сөөг, торлог Сөөг, торлог 766,739.7 38,646.9 690,993.1 842,486.3 9.8 

Ойн бус Ойн бус 140,030,300.0 808,637.4 138,445,400.0 141,615,200.0 1.1 

Өөрчлөгдсөн төрлүүд 
     

Хөндөгдөөгүй 
ой 

Доройтсон ой 1,394,810.0 28,504.0 1,338,943.0 1,450,676.0 4.0 

Хөндөгдөөгүй 
ой 

Ойн бус 52,659.7 5,159.5 42,547.3 62,772.2 19.2 

Ойн бус Доройтсон ой 506.5 506.3 -485.8 1,498.7 195.9 

Ойн бус Хөндөгдөөгүй ой 2,531.2 1,131.5 313.5 4,748.9 87.6 
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Зураг 3.1. 2008 онд ойн талбай байсан газар 2009 онд хээр болсон байдлыг харуулав (17-р хэсэг, 
Дугаар: 80832). Өндөр нягтшилтай Google Earth зураг (зүүн дээд) болон шатсан ойн зураг нь 
(баруун дээд) Landsat-ийн зургаас тодорхойлсон газрын бүрхэвчийн төрлийг баталгаажуулах 
зорилготой цуглуулсан өгөгдлүүд болно. Жилийн Хамгийн ногоон-Пикселийн тусламжтай агаар 
мандлын дээд хэсгийн нийлмэл ойлтыг 2008 (зүүн доод) болон 2009 (баруун доод) онуудад 
хуурамч өнгөний нийлэмжээр харуулав. Landsat-ийн 30 м зураг дах 1 га дээж талбайн 2008 оны 
байдал нь ой (бор хүрэн) ба 2009 оны байдал нь хээр (ногоон) байгааг харуулжээ.  

 
2001     2005     2012 

Зураг 3.2. Өндөр нягтшилтай Google Earth зургийг ашиглан тодорхойлсон (42-р хэсэг, Дугаар: 
106298, Хээр>Ой 100 м * 100 м буюу 1 га талбай) ойн бус талбай ойн талбайд шилжсэн байдлыг 
2001 (зүүн), 2005 (дунд) 2012 (баруун) онуудаар харуулав. Өндөр нягтшилтай Google Earth зураг 
(зүүн) нь 2001 оноос өмнө хийгдсэн байж болох ойжуулалтыг харуулжээ. Иймээс, оператор 
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үүнийг 2005 онд хээр байсан ба 2012 онд моддын титмийн бүрхэц ≥10% болсонтой 
холбоотойгоор ойн талбай хэмээн тодорхойлжээ.  

Түүвэрт суурилсан  ойн алдагдал болон нэмэгдлийн хэмжээг 2006-2015 онуудад жил бүрээр 

тооцон гаргасан дүнг Зураг 3.3-т харуулав. Энэ зурагт үзүүлснээр нэг жилийн үзүүлэлт гэдэг нь 

2005-2006 он болон үүнээс хойшхи жил бүрээр гарсан өөрчлөгдөл (ойн алдагдал/ нэмэгдэл) 

болно. Ойн алдагдлын дийлэнх нь 2005-2010 онуудад гарсан бөгөөд энэ үед ойн нэмэгдэл 

мэдэгдэх төдий байсан байна. Ойн хомсдол хамгийн их байсан үе нь 3-р жил буюу 2007-2008 он 

бөгөөд энэ үед их хэмжээний түймрийн улмаас 18,700 га ойн талбай өөрчлөгдсөн байна. Ойн 

хомсдолтой харьцуулахад ойн нэмэгдэл нь бага, зөвхөн 1, 3, 5, 6-р жилүүдэд ажиглагдсан байна.   

 

Зураг 3.3. Түүвэрт суурилсан аргаар ойн алдагдал (ойн хомсдол) болон ойн нэмэгдлийг 
(ойжуулалт) суурь хугацааны туршид (2005-2015) жил тутам ямар хэмжээтэй байсныг харуулав. 
Багана тус бүрд тусгасан алдааны хэмжээс нь 95% ИЗ дах харгалзах оны ойн өөрчлөлтийн доод 
ба дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. 

 

2005-15 онуудыг хамарсан 123457 түүвэрт хийсэн үнэлгээнээс харахад энэ хугацаанд жилд 

дунджаар 5,266 гa ойн талбай нь ойн бус талбай руу шилжжээ. Эсрэгээр, жил бүр 304 га ой 

нэмэгдэж байсан байна.  Энэхүү зурагнууд нь 1990-2015 онуудад (ХХААБ) гарсан өөрчлөлтийг 

илрүүлэх зорилгоор Таксацын ойн тооллогын (ТОТ) материалыг ашиглан хийсэн ОНҮ-ий 

тайлантай дүйцэхгүй байна.  ТОТ нь ойн бүрхэвчийн талбайг жил тутам тооцоогүй, 10 жил тутамд 

тооцсон байна. Нөгөөтэйгүүр, ТОТ нь ойн бүрхэвчийн тооцооллыг нүдэн баримжааны аргаар 

гүйцэтгэж, 0.3-аас дээш өтгөрөлтэй тохиолдолд ой гэж үзсэн байна. Тиймээс, ТОТ-ын дүнд гарсан 

ойн талбайн өөрчлөлт нь ОСТ-д ашигласан СЕ-ийн түүвэрт суурилан хийсэн үнэлгээнээс найдвар 

муутай гэж үзэж байна. Мөн ОСТ-д ашигласан СЕ-ийн түүвэрт суурилан хийсэн үнэлгээний дүн нь 

2014-6 онуудад хийгдсэн ҮОТ-ын дүнтэй таарч буй тул илүү нарийвчлалтай байна гэж үзэв. 
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3.3. Ялгаруулалтын коэффициент тооцсон дүн 

ҮОТ-ийн хүрээнд байгуулсан 4080 дээж талбайгаас цуглуулсан мэдээллийг СЕ ашиглан хийсэн 

судалгаатай дүйцүүлж биомассын утгыг газар дээрх, газар доорх, үхсэн мод гэсэн 

нүүрстөрөгчийн сангуудаар ялган тооцсон дүнг  Зураг 3.2 болон Хүснэгт 3.3 –т харуулав. 

Нүүрстөрөгчийн бүх 5 сан тус бүрд тооцсон хуурай нүүрстөрөгчийн агууламжийг (tC/га)  

Хүснэгт 3.4-т үзүүлэв. Хөндөгдөөгүй болон доройтсон ой нь тус тус 147.2 tC/га болон 139.4 tC/га 

нөөцтэй. Хөндөгдөөгүй болон нөлөөлөлд орсон ойн ялгаа нь тэдгээрийн ГДэБ, ГДоБ, ҮМ 

хоорондын ялгаагаар илэрхийлэгдэнэ.  

Хүснэгт 3.3. Хөндөгдөөгүй болон доройтсон ойн газар дээрх, газар доорх болон үхсэн модны 
нүүрстөрөгчийн санд хамаарах биомассын хэмжээ (тонн/га). 

Үзүүлэлтүүд  Ажиглалтууд Дундаж 
Стандарт 

алдаа 

[95% Итгэлцлийн завсар] 

Доод-2.5% Дээд- 97.5% 

Доройтсон ойн дээж 
талбай 

   Тоо Биомасс  (т. га-1) 

Газар дээрх 843 52.6 1.5 49.6 55.6 

Газар доорх 843 16.0 0.4 15.2 16.7 

Үхсэн мод 843 23.5 1.0 21.5 25.4 

Хөндөгдөөгүй ойн 
дээж талбай 

 
    

Газар дээрх 3,237 67.7 0.8 66.1 69.3 

Газар доорх 3,237 19.6 0.2 19.3 20.0 

Үхсэн мод 3,237 13.3 0.4 12.5 14.0 

 
Хүснэгт 3.4. Хөндөгдөөгүй болон сарниулах хүчин зүйлийн нөлөөлөлд орсон ойн талбай дах 
нүүрстөрөгчийн 5 сангийн органик нүүрстөрөгчийн агууламжийг (tC/га)  тооцсон дүн. 

Үзүүлэлтүүд  Ажиглалтууд Дундаж 
Стандарт 

алдаа 

[95% Итгэлцлийн завсар] 

Доод-2.5% Дээд- 97.5% 

Доройтсон ойн дээж 
талбай 

       Тоо Нүүрстөрөгч (тC. гa-1) 

Газар дээрх 843 26.8 0.7 25.3 28.4 

Газар доорх 843 8.1 0.2 7.7 8.5 

Үхсэн мод 843 4.7 0.3 4.1 5.3 

Унаш 196 15.9 1.1 13.7 18.1 

Хөрс 196 83.8 3.6 76.7 90.9 

Дүн  139.4 1.0 137.4 141.3 

Хөндөгдөөгүй ойн 
дээж талбай 

 
 

Газар дээрх 3,237 34.5 0.4 33.7 35.4 

Газар доорх 3,237 10.0 0.1 9.8 10.2 

Үхсэн мод 3,237 3.0 0.1 2.7 3.3 

Унаш 196 15.9 1.1 13.7 18.1 

Хөрс  196 83.8 3.6 76.7 90.9 

Дүн  147.2 0.5 146.2 148.3 
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Хүснэгт 3.5 -д газар ашиглалтын төрлийн 4 ангид гарсан өөрчлөлтийн Ялгаруулалтын 
коэффициентийг харуулав: нөлөөлөлд ороогүй ойгоос доройтсон ойд шилжих (7.8 tC/гa, ±38.5%, 
ИЗ 95%), нөлөөлөлд ороогүй ойгоос ойн бус талбайд шилжих (63.4 tC/гa, ±1.7%, ИЗ 95%), ойн бус 
талбайгаас нөлөөлөлд орсон ойд шилжих 34.9 tC/гa, ±2.3%, ИЗ 95%), ойн бус талбайгаас ойд 
шилжих (44.5 tC/гa, ±4.5%, ИЗ 95%). Ойн хомсдлоос үүдэлтэй (хөндөгдөөгүй ойгоос ойн бус 
талбайд шилжих) ЯК нь хэдийгээр доройтсон ойн утгаас даруй 8 дахин өндөр боловч ихээхэн 
хэмжээний хөндөгдөөгүй ойн талбай (1.4 сая га) нь энэхүү суурь хугацаанд нөлөөлөлд орсон ойн 
ангилалд шилжсэн. Тиймээс цэвэр ялгарлын 85% орчим нь 2005-2015 онуудад доройтсон ойгоос 
үүдэлтэй байна. Доройтсон ойтой харьцуулахад ойн хомсдол нь ойн талбайгаас жилд ялгарах 
CO2 –ийн 15%-ийг ялгаруулж байна.  

Хүснэгт 3.5. REDD+ хөтөлбөрийн 4 үйл ажиллагааны Ялгаруулалтын коэффициент (нэг га дах tC)-
ийг Монгол орны хэмжээнд суурь хугацаа болох 2005-2015 онуудад тооцсон дүн. 

2005 он 2015 он Дундаж 
Стандарт 

алдаа 

95% Итгэлцлийн завсар 

Доод 2.5% Дээд 97.5% ИЗ-ын цар 
(%) Газрын бүрхэвчийн төрлүүд Талбай, га  

Хөндөгдөөгүй 
ой  

Ойн бус 63.4 0.5 62.4 64.5 1.7 

Хөндөгдөөгүй 
ой 

Доройтсон ой 7.8 0.4 4.8 10.8 38.5 

Ойн бус Хөндөгдөөнүй ой 44.5 0.5 43.5 45.6 4.5 

Ойн бус Доройтсон ой 34.9 1.0 33.0 36.8 2.3 

 
Хүснэгт 3.6. Суурь хугацааны туршид Монгол орны хэмжээнд байсан ялгарал болон шингээлт: 
2005-2015 онуудад сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр гарсан газар ашиглалтын төрлийн 
өөрчлөлтүүд.  

Суурь 
хугацаа: 

2005-2015 
Талбай (гa) 

Нүүрстөрөгчийн 
ялгарал 
(тC/гa) 

C ялгарал/ 
шингээлт (тC) 

CO2 ялгарал / 
шингээлт (тCO2) 

CO2 ялгарал/ 
шингээлт (тC02/жил) 

Өөрчлөгдөл AD EF AD*EF [AD*EF] * [44/12]  

Ой > Ойн бус 52,659.7 63.4 3,338,625.0 12,241,624.9 1,224,162.5 

Ой > 
Доройтсон ой 

1,394,810.0 7.8 10,879,518.0 39,891,566 3,989,156.6 

Ойн бус > Ой 2,531.2 44.5 -112,638.4 -413,007.5 -41,300.8 

Ойн бус > 
Доройтсон ой 

506.5 34.9 -17,676.9 -64,815.1 -6,481.5 

Цэвэр ялгаруулалт 5,165,536.8 

Тэмдэглэл: (-) тэмдэг нь шингээлтийг илэрхийлэх ба тэмдэггүй байх нь ялгарлыг илэрхийлнэ.  

3.4. Ойн суурь түвшин 

Суурь болгон сонгосон 2005-2015 онуудад ойн талбайд бий болсон ойн хомсдол, доройтлоос 

үүдэлтэй CO2 –н ялгарал, нүүсртөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх замаар шингээх шингээлтийг 

Хүснэгт 3.6-д үзүүлэв. Энэхүү суурь болгон сонгосон хугацааны туршид REDD+ хөтөлбөртэй 

холбоотой 3 үйл ажиллагаанаас үүдэх цэвэр ялгарлын хэмжээнд ямар нэг хандлага 

ажиглагдсангүй (Зураг 3.4). Тиймээс Монгол орны ОСТ-д жилийн дундаж утга болох 5,165,536.8 

tCO2e –г авч үзэх нь оновчтой гэж үзлээ. Монгол орны хувьд жилийн ХүХ-н ялгарал болон 
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шингээлт нь ойн салбарын хувьд 2005-2015 онуудад 5,213,319 tCO2e болон 47,782 tCO2e тус тус 

байжээ. 

 

 
Зураг 3.4. 2005-2015 онуудад Монгол улсын хэмжээнд ойн хомсдол, доройтлын улмаас ялгарсан 
CO2 ба ойжуулалтын тусламжтай шингээсэн CO2 хэмжээ. 

3.5. Үйл ажиллагааны мэдээлэлд зориулсан тодорхой бус байдлын дүн 

шинжилгээ 

Монгол орны газар ашиглалт, газар ашиглалтын хэрбэрийн өөрчлөгдлийг үнэлэхийн тулд нийт 

123,577 дээж талбай сонгосон. Эдгээрээс 105 талбай нь мэдээлэл дутуугаас болж тодорхойгүй 

байдлын үнэлгээнд хамрагдаагүй. Өөр өөр операторуудын ажиллагааны нарийвчлалыг нийт 

дээж талбайн 10%-г санамсаргүйгээр түүвэрлэх замаар үнэлсэн. Түүврүүд санамсаргүй 

сонгогдсон бөгөөд үүнийг багийн хамгийн туршлагатай оператор дахин үнэлсэн (УАӨТХН, 2017). 

Үр дүнгээс харахад УАӨАЗГХМХ-оос тодорхойлсон газар ашиглалтын 6 төрлүүдээр хийсэн 

операторуудын үнэлгээ ба хөндлөнгийн операторын хийсэн үнэлгээ хооронд 93 %-ийн 

нийцэлтэй байна. Хээрийн судалгааны тусламжтайгаар хэмжилтийг газар ашиглалтын төрлүүд 

болон сарниулах хүчин зүйлсийн төрлүүдээр хийж баталгаажуулсан. Ингэхэд моддын 

элементийг тоолох явцад ойн талбайд 11 %-ийн зөрүү гарсан болохыг тогтоов.  
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Үйл ажиллагааны мэдээлэл болон ялгарлын коэффициентийн хувьд түүврийн алдаа, түүнтэй 

холбоотой үүссэн тодорхойгүй байдлыг системтэй санамсаргүй түүврийн аргаар тооцоолов. 

Тодорхойгүй байдлыг УАӨАЗГХМХ-ны газар ашиглалтын төрлүүд тус бүрээр үнэлсэн. Суурь 

болгон сонгосон хугацаанд ой, доройтсон ой, ойн бус талбай хооронд гарсан шилжилт, 

өөрчлөлтүүдийн тодорхойгүй байдлын дүн шинжилгээг хийж, үр дүнг өмнөх бүлэгт үзүүлсэн 

болно. 

4. ҮНДЭСНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Монгол орны Үндэсний нөхцөл байдлын хувьд REDD+ хөтөлбөрт хамрагдаж буй бусад орнуудаас 
ялгагдах гол нөхцөл нь ойн доройтол, хомсдлын хүчин зүйлс нь ихэвчлэн хүний болон байгалийн 
хүчин зүйлсийн хавсарсан нөлөөлөл байдаг бөгөөд энэ нь ойн зохисгүй менежменттэй нийлж 
ойн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг явдал болно. Эдгээр хүчин зүйлс нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
дүнд дундаж температур нь дэлхийн дунджаас 3 дахин их болсонтой хамсаж ойн эмзэг байдлыг 
улам бүр нэмэгдүүлж байна (Бүлэг 6.6 UN-REDD Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс, 2016b; Бүлэг 
1.2 БОАЖЯ-ны Байгалийн нөөц, 2017b). Үүний үр дүнд гарах нөлөөллүүд нь хахир хатуу өвөл, 
үргэлжилсэн хуурай улирал, хур тунадасны хэмнэл өөрчлөгдөх, мөсөн гол болон мөнхцэвдэг 
хайлах, эдгээр нь эргээд ургамал ургалтын хугацаанд өөрчлөлт гаргаж ойн эрүүл мэндийг 
муутгах зэрэг болно. Тиймээс ОСТ тодорхойлж, дараагийн 20-30 жилд ХүХ-н ялгарал ямар байх 
тухай дунд хугацааны таамаглал хийж, цаашид үүнтэй холбоотой бий болж болох газар 
ашиглалтын хэлбэр хэрхэн өөрчлөгдөх тухай таамаглалтай байх нь чухал. Хэдийгээр, энд 
боловсруулсан анхны ОСТ нь энэхүү үндэсний нөхцөл байдалд хэрхэн зохицох талаар тодорхой 
санал дэвшүүлээгүй боловч дараагийн ОСТ боловсруулах ажлын хүрээнд цаашдын ялгарлыг 
хэрхэн уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой бодлого, арга хэмжээний хэрэгжилтийн 
тусламжтайгаар бууруулж болох боломжийг тусгах нь зүйтэй. 
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5. ЦААШДЫН САЙЖРУУЛАЛТ  

5.1.  Заган ойн ҮОТ-ын чанарыг сайжруулах  

ОСТ-г шинэчлэх, эсвэл дараагийн удаад ОСТ тодорхойлох ажлуудад Заган ойн мэдээллийг 
хамруулах боломжийг судалж байна. Заган ойн популяцуудын талбайг хамрах Байнгын дээж 
талбайнууд байгуулах замаар Заган ойгоос гарах ялгарал, шингээлтийг тооцох, ялгарлын 
коэффифиентийг тодорхойлохын тулд дараах ажуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай: 
1. СЕ –д Заган ой бүхий түүврийг тодорхойлох 
2. Тоон өндөршлийн загвар дах Заган ой бүхий СЕ түүврийн тархалтыг шалгах 
3. Экобүс, хөрсний хэвшинжийн зураглал/мэдээллийг шалгах 
4. Ойн төрлүүдийн талаарх ойлголт авахын тулд Заган ойн талаар гарсан тайлан, хэвлэмэл 

бүтээлүүдтэй танилцах 
5. Заган ойн Ялгарлын коэффициент, мониторинг, зураглал зэрэгт ашиглах аргачлал 

боловсруулах.  

5.2. Нүүрстөрөгчийн санг төрөлжүүлэх 

Монгол орон нь 2017 онд нэмэлтээр гүйцэтгэсэн ҮОТ-ын хүрээнд доройтсон, нөөц багатай ойгоос 
хөрс болон унашнаас дээж цуглуулсан (БОАЖЯ, Боловсруулж буй). Тиймээс, эдгээр нэмэлт 
дээжүүдэд хөрс болон унаш дах нүүрстөрөгчийн агууламжийг тооцох дүн шинжилгээг хийж, 
дараа нь эдгээр нүүрстөрөгчийн сангуудын тооцооллыг шинэчлэн тусгах болно. 

5.3. Сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр алдагдах биомассын хэсэг  

Энэ хэсэгт аливаа сарниулах хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр алдагдах биомассын хэмжээг 
тодорхойлж, улмаар моддын өмхрөл, исэлдэлтийг илэрхийлэх боломжтой. 

5.4. CO2-ээс бусад ХүХ-г хамруулах  

CO2-ээс бусад ХүХ, тодруулбал ойн хомсдол, доройтлоос үүдэх мөнхцэвдэгийн хайлалттай 
холбоотой ялгарах CH4, түймэрт шатаж доройтсон ойгоос үүдэлтэй NO2 зэргийг тооцоололд 
хамруулах ач холбогдлын талаарх эхний шатны судалгаа хийгдээд байна. Эдгээр судалгаа нь 
цаашдын ОСТ тодорхойлох ажлуудад энэ 2 хийн талаарх мэдээллийг мөн хамруулах нь зүйтэй 
гэсэн санааг илэрхийлсэн байна. 

5.5. ХЖТШТ болон ОСТ хоорондын нийцлийг сайжруулах 

ХЖТШТ (БОАЖЯ, 2017а) болон ОСТ үнэлгээнд аргачлалын ялгаа, ашигласан мэдээллийн цаг 
хугацааны ялгаа зэргээс үүдэлтэй ялгаа байгаа боловч энэхүү ХЖТШТ-д дурьдсан ГАГАӨОАА –н 
шингээлтийн хэмжээ болон ОСТ-ий хүрээнд ойн салбарын хэмжээнд тооцсон нийт ялгарлын 
хэмжээ хоорондын ялгааны дийлэнх нь ойн талбай хэвээр байгаа хэсгийн шингээлт болно. ОСТ 
нь ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд зөвхөн ойжуулалттай холбоотой хэсгийг 
хамруулдаг. Тодруулбал, ойн бус талбайг ойжуулсан тохиолдолд хамруулах боловч ойн талбай 
хэвээр байгаа газрын нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлсэн тохиолдлыг хамруулдаггүй байна. 
Монгол орны ой нь ихээхэн талбайд нилээд хэмжээний нүүрстөрөгчийг шингээж байдаг 
(Dulamsuren et al., 2016). Энэхүү шингээлтийг нарийвчлан тооцохын тулд ойн насны бүтцийг 
тодорхой мэдэж байх шаардлагатай, гэсэн хэдий ч энэ мэдээлэл нь одоогоор Монгол орны хувьд 
дутмаг байгаа тул хэвээрээ байгаа ойн талбайн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх ажлыг 
хамруулж үзээгүй байна. Нөгөөтэйгүүр, хэвээрээ байгаа ойн талбайн шингээлтэнд дорвитой 
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өөрчлөлт гарахгүй гэсэн хүлээлттэй байна- гэхдээ ургаж буй ой нь ОСТ-д хамруулсан хугацаанд 
шингээж байсан хэмжээний CO2-г шингээнэ гэж үзэж байна.   
 

6. НОМЗҮЙ 

Adia B., Sanchez-Paus Diaz A., Pekkarinen A., Patriarca C., Maniatis D., Weil D., Mollicone D., Marchi 
G., Niskala J., Rezende M., and Ricci S. (2015). Collect Earth User Manual: A guide to monitoring land 
use change and deforestation with free and open-source software. Rome, Italy: Open Foris Initiative, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

ALAGAC (2009). Rules for conducting registration for integrated land fund. Ulaanbaatar, Mongolia: 
Administration of Land Affairs, Geodesy and Cartography. 

Ariunzul Y., Batchuluun T., Undram G., Bayanmunkh N., Batchimeg B., Gunjargal B., and  Erdenechimeg 
E. (2017). Mongolian forest cover change. Ulaanbaatar, Mongolia :Environmental Research 
Information and Study Center, Division of the Information and Research Institute of Meteorology, 
Hydrology and Environment. 

Baatarbileg et. al., (2015). National multipurpose forest resources control inventory. Ulaanbaatar, 
Mongolia: National University of Mongolia 

Baatarbileg et. al., (2017). Growth model of Mongolian boreal forest. (Unpublished report). 
Ulaanbaatar, Mongolia: National University of Mongolia 

Baatarbileg N., Byambagerel S., Gerelbaatar S., Narmandakh G.  and Bayarbaatar S. (2017). Carbon 
stocks of litter, and soil in the forest areas of Mongolia: Preliminary results of Multipurpose National 
Forest Inventory in 2015. (Unpublished Report).  Ulaanbaatar, Mongolia National University of 
Mongolia 

Bat-Ulzii Ch., (2017). Methodology for selection of additional NFI plots in degraded forest. 
Ulaanbaatar. Ulaanbaatar, Mongolia : UN-REDD Mongolia National Programme 

Breiman L., (2001). Random Forests. Machine Learning: 5-32. 

CCPIU, (2017). Land assessment for agriculture, forestry and other land use (AFOLU) sector of the 
Mongolian GHG inventory. Ulaanbaatar, Mongolia : Climate Change Prohect Implementation Unit, 
Ministry of Environment and Tourism. 

Crump, J. (Ed.) 2017. Smoke on Water – Countering Global Threats from Peatland Loss and 
Degradation. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and 
GRID-Arendal, Nairobi and Arendal. 

Dorjsuren C., Dugarjav C., Tsogt Z., Tsedendash G., and Chuluunbaatar T. (2012). Forest Mensuration 
Handbook of Mongolia.  Ulaanbaatar, Mongolia. Bembi San Printing. 262pp. 

Dorjsuren Ch. (2014). “Forest Ecosystems.” In Mongolia Second Assessment Report on Climate Change 
2014, eds. Damdin Dagvadorj, Zamba Batjargal, and Luvsan Natsagdorj. Ulaanbaatar, Mongolia: 
Ministry of Environment and Green Development (MEGD), 94–99. 

Dorjsuren, C. (2017). Estimation of aboveground biomass and carbon stock in Mongolian Boreal forest. 
Ulanbantaar, Mongolia: GIZ.  

Dulamsuren, C., Klinge, D., Degener, J., Khishigjargal, M., Chenlemuge, T., Bat-Enerel, B., Yeruult, Y., 
Saindovdon, D., Ganbaatar, K., Tsogbaatar, J., Leuschner, C., Hauck, M., (2016) Carbon pool densities 
and a first estimate of the total carbon pool in the Mongolian forest steppe. Global Change Biology 
22(2): 830-44  



                                                                                               
 

34 
 

Enkhsaikhan, D. (2017). Mongolian trees and shrubs. Ulaanbaatar, p234. 

Environmental Research Information and Study Center (2017). Mongolian forest cover change. 
Ulaanbaatar, Mongolia: Environmental Research Information and Study Center 

ERISC (2017).  Mongolian forest cover change. Ulaanbaatar, Mongolia. 

FAO (2012). Forest Resource Assessment 2015 - Terms and Definitions. Rome, Italy: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations 

FAO (2014). Forest Resource Assessment 2015 – Country Report, Mongolia. Rome, Italy: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. 

Forest Agency (2009). Guideline to implement forest inventory. Ulaanbaar, Mongolia: Forest 
Department of Government Agency of Mongolia. 

Forest Agency (2012). Handbook for forest specialists. Ulaanbaar, Mongolia: Forest Department of 
Government Agency of Mongolia. 109-150p. 

FRDC (2016). Forest Resource of Mongolia – 2015. Ulaanbaatar, Mongolia: Forest Research and 
Development Center State Owned Enterprise, Ministry of Environment and Tourism 

FRDC (2017). Forest Resource of Mongolia – 2016. Ulaanbaatar, Mongolia:  Forest Research and 
Development Center State Owned Enterprise, Ministry of Environment and Tourism 

GFOI (2016).  Integration of remote-sensing and ground-based observations for estimation of 
emissions and removals of greenhouse gases. In forests: Methods and Guidance from the Global Forest 
Observations Initiative, Edition 2.0. Rome, Italy:  Food and Agriculture Organization. 

GIZ, (2017). Training on National counterpart in the validation and improvement of forest mask 2013. 
Ulaanbaatar, Mongolia:  GIZ Report. 

Global Forest Watch, (2014). World Resources Institute. Accessed on 1.Dec.2017. 
www.globalforestwatch.org. 

GOFC GOLD (2015).  A sourcebook  book of methods and procedures for monitoring and reporting 
anthropogenic greenhouse gas emissions and removals associated with deforestation, gains and 
losses of carbon stocks in forests remaining forests, and deforestation. GOFC-GOLD Report version 
COP22-1, GOFC-GOLD Land Cover Project Office, Wageningen University, The Netherlands. 

Guo Zhang and Xi Li., (2014). A spectral index for highlighting forest cover from remotely sensed 
imagery. Land Surface Remote Sensing II, 92601L, Beijing, China, Vol:9260 

IPCC (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National 
Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. 
(eds). Published: IGES, Japan.  

Jalbaa K., Enkhsaikhan D. (1991). Saxaul (In Mongolian). Ulaanbaatar, Mongolia. 

Ludwig R. (2014). Multipurpose Forest Resources Inventory of Mongolia: Database Set-up and Quality 

Assurance Possibilities. Ulaanbaatar, Mongolia:  GIZ Report 

MET (2015) Report on the Environmental State of Mongolia 2013-2014. Ulaanbaatar, Mongolia: 
Ministry of Environment, Green Development and Tourism. 

MET (2016). Mongolian Multipurpose national Forest Inventory 2014-2016 1st Ed., Ulaanbaatar, 
Mongolia:  Ministry of Environment and Tourism. 

MET (2017a). Mongolia’s Initial Biennial update report under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change. Ulaanbaatar, Mongolia:  Ministry of Environment and Tourism.  

http://www.globalforestwatch.org/


                                                                                               
 

35 
 

MET (2017b). Mongolia’s Third National Communication under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change. Ulaanbaatar, Mongolia:  Ministry of Environment and Tourism. 

MET (2017c). Mongolian Multipurpose national Forest Inventory 2014-2016 1st Ed., Ulaanbaatar, 
Mongolia:  Ministry of Environment and Tourism. 

MET (In Prep.) Mongolian Multipurpose national Forest Inventory 2014-2018 2nd Ed.  Ulaanbaatar, 
Mongolia: Ministry of Environment and Tourism. 

Mongolian Law on Forest (2015).  Ulaanbaatar, Mongolia   

Mongolian Law on Land (2002). Ulaanbaatar, Mongolia 

Nyamjav, B, J G Goldammer, and H. Uibrig. (2007). The Forest Fire Situation in Mongolia. International 
Forest Fire News (IFFN) 36: 46–66. 

Schumacher F.X. and Hall F.S., (1993). Logarithmic expression of timber tree volume. J. Agric. Res. 
vol. 47 (pg. 719-734). 

Semechkin I.V., Tetenkin A.E., (1980). Northern Mongolian forest structure characteristics. Forest of 
People Republic of Mongolia (Industrial use only). Bulletin V 12, Science, Moscov, p66-116. (in Russian) 

Tsogtbaatar, J., (2012). Deforestation and Reforestation of Degraded Forestland in Mongolia. In: 
Yamamura N., Fujita N., Maekawa A. (eds) The Mongolian Ecosystem Network. Ecological Research 
Monographs. Springer, Tokyo 

UN-REDD, (2016a). Technical Working Group meeting report on reviewing Forest Reference Level 
decisions. Ulaanbaatar, Mongolia: UN-REDD Mongolia National Programme, Ministry of Environment 
and Toruism. 

UN-REDD, (2016b). Preliminary Assessment of the Drivers of Forest Change in Mongolia. Ulaanbaatar, 
Mongolia: UN-REDD Mongolia National Programme, Ministry of Environment and Toruism. 

UN-REDD, (2017). Meeting minutes for TWG meeting to review Forest Reference Level Calculations. 
Ulaanbaatar, Mongolia: UN-REDD Mongolia National Programme, Ministry of Environment and 
Tourism. 

UN-REDD, (2017). Technical assessment of the National Forest Inventory. Ulaanbaatar, Mongolia: UN-
REDD Mongolia National Programme, Ministry of Environment and Toruism. 

Vries P.G., (1986). Sampling Theory for Forest Inventory. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi: 
10.1007/978-3-642-71581-5  



                                                                                               
 

36 
 

ХАВСРАЛТ 

Хавсралт 1 

Ой/Ойн бус талбайн төрөлд шилжих байдлыг түүвэрлэн үнэлэх матрицын бүтэц  

  Хугацаа  2 

Бүгд  
 

УАӨАЗГХМХ-ны 
тодорхойлсон 

газрын төрлүүд 
Тариалан  Ой  Бэлчээр  Бусад  Төв суурин 

Ус 
намгархаг 

газар 

Х
уг

ац
аа

 1
 

Тариалан  𝑝11 𝑝12 𝑝13 𝑝14 𝑝15 𝑝16 𝒑𝟏. 

Ой  𝑝21 𝑝22 𝑝23 𝑝24 𝑝25 𝑝26 𝒑𝟐. 

Бэлчээр 𝑝31 𝑝32 𝑝33 𝑝34 𝑝35 𝑝36 𝒑𝟑. 

Бусад 𝑝41 𝑝42 𝑝43 𝑝44 𝑝45 𝑝46 𝒑𝟏. 

Төв суурин  𝑝51 𝑝52 𝑝53 𝑝54 𝑝55 𝑝56 𝒑𝟐. 

Ус намгархаг 
газар 

𝑝61 𝑝62 𝑝63 𝑝64 𝑝65 𝑝66 𝒑𝟑. 

Бүгд 𝒑.𝟏 𝒑.𝟐 𝒑.𝟑 𝒑.𝟒 𝒑.𝟓 𝒑.𝟔 𝟏23,577 

 
Ой/Ойн бус талбайн төрөлд шилжих байдлыг түүвэрлэн үнэлэх матрицын бүтэц 

Хамрах үе: 
Хугацаа 1-ээс 

Хугацаа  2 

Газрын 
төрлүүд 

Хугацаа 2 
Бүгд 

Ой Ойн бус 

Хугацаа 1 
Ой  Тогтвортой ой (𝑝11) Алдагдал (𝑝12) 

(𝑝1.) 

Ойн бус Нэмэгдэл  (𝑝21) Тогтвортой ойн бус 
(𝑝22) 

(𝑝2.) 

Бүгд (𝑝.1) (𝑝.2) 123,577 
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Хавсралт 2 

Популяцийн дундаж тооцох 

Популяцийн дундаж утга (µ)-г дараах байдлаар тооцно: �̂� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Энд, 𝑦𝑖  түүвэр дэх нэгж тус бүрийн утга, 𝑛 нь түүвэр дэх нэгжийн тоо. 
Популяцийн хазайлт 𝜎2 –г тооцохдоо түүврийн хазайлт 𝑠2 –г ашиглана:  

𝑠2 =
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

Тооцоолсон утгын (�̂�) хазайлтыг тооцохдоо: 𝑣�̂�𝑟(�̂�) = (
𝑁−𝑛

𝑁
)

𝑆2

𝑛
  

Тооцоолсон утгын стандарт алдааг тооцохдоо тооцоолсон утгын хазайлтаас квадрат язгуур авдаг 
ба энэ нь тооцоолсон утгын түүврийн тархалтын стандарт хазайлт болно. Стандарт алдаа нь 
аливаа үзүүлэлт 𝑁 хэмжээтэй популяцийн хувьд хэр нарийвчлалтай тооцоологдсон болохыг 
илэрхийлэх ач холбогдолтой.  
 

�̂� утгын стандарт алдаа нь 𝑆𝐸(�̂�) =  √(
𝑁−𝑛

𝑁
)

𝑆2

𝑛
 

 
Популяцийн нийт утгыг тооцох 

Популяцийн нийт утга болох 𝜏 –г дараах томьёогоор �̂� = 𝑁�̂� =  
𝑁

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  

Тооцоолсон утгын хазайлт �̂� -г: (�̂�) = 𝑁2 𝑣�̂�𝑟(�̂�) =  𝑁2 (
𝑁−𝑛

𝑁
)(

𝑆2

𝑛
 ) 

�̂� –ийн Стандарт алдааг: 𝑣�̂�𝑟(�̂�) =  √𝑁2 (
𝑁−𝑛

𝑁
)(

𝑆2

𝑛
 ) 

Итгэлцлийн хязгаарыг: 
�̂� ±  𝑆𝐸(�̂�). 𝑡𝑑𝑓,   𝛼/2 

тус тус тооцов.  
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Хавсралт 3 

 
УАӨАЗГХМХ-оос ангилсан газрын бүрхэвчийн төрлүүдэд 2005, 2010, 2015 онуудын хооронд 
гарсан өөрчлөлтийн матриц. 

  2010 он 

Нийт  
 

УАӨАЗГХМХ-оос 
тодорхойлсон 

газрын 
бүрхэвчийн 

төрлүүд 

Тариалан  Ой  Бэлчээр  Бусад Төв суурин 
Ус 

намгарх
аг газар 

2
0

0
5

 о
н

 

Тариалан  2,254 0 16 0 0 0 2,270 

Ой  0 26,146 87 0 2 0 26,235 

Бэлчээр  14 2 88,102 0 29 3 88,150 

Бусад  0 0 0 3,730 0 0 3,730 

Төв суурин  0 0 1 0 1,099 0 1,100 

Ус намгархаг 
газар 

0 0 0 0 0 1,987 1,987 

Нийт  2,268 26,148 88,206 3,730 1,130 1,990 123,472 

 
  2015 он 

Нийт  
 

УАӨАЗГХМХ-оос 
тодорхойлсон 

газрын 
бүрхэвчийн 

төрлүүд 

Тариалан  Ой  Бэлчээр  Бусад Төв суурин 
Ус 

намгарх
аг газар 

2
0

1
0

 о
н

 

Тариалан  2,262 0 5 0 1 0 2,268 

Ой  0 26,133 15 0 0 0 26,148 

Бэлчээр  17 4 88,154 0 30 1 88,206 

Бусад  0 0 0 3,730 0 0 3,730 

Төв суурин  0 0 0 0 1,130 0 1,130 

Ус намгархаг 
газар 

0 0 1 0 0 1,989 1,990 

Нийт  2,279 26,137 88,175 3,730 1,161 1,990 123,472 

 
  2015 он 

Нийт  
 

УАӨАЗГХМХ-оос 
тодорхойлсон 

газрын 
бүрхэвчийн 

төрлүүд 

Тариалан  Ой  Бэлчээр  Бусад Төв суурин 
Ус 

намгарх
аг газар 

2
0

0
5

 о
н

 

Тариалан  2,248 0 21 0 1 0 2,270 

Ой  0 26,131 102 0 2 0 26,235 

Бэлчээр  31 6 88,050 0 59 4 88,150 

Бусад  0 0 0 3,730 0 0 3,730 

Төв суурин  0 0 1 0 1,099 0 1,100 

Ус намгархаг 
газар 

0 0 1 0 0 1,986 1,987 

Нийт  2,279 26,137 87,421 3,730 1,161 1,990 123,472 
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Хавсралт 4 

2005-2010, 2010-2015, 2005-2015 онуудад ой ба ойн бус талбайд гарсан өөрчлөлтийн матриц. 

2005-2010 
Газрын бүрхэвчийн 

төрлүүд 
2010 он 

Нийт  
Ой  Ойн бус  

2005 он Ой  26,876 89 25,965 

Ойн бус  2 99,505 97,507 

Нийт 26,878 97,594 123,472 

 

2010-2015 
Газрын бүрхэвчийн 

төрлүүд 
2015 он 

Нийт  
Ой Ойн бус 

2010 он Ой  25,863 15 25,878 

Ойн бус  4 97,590 97,594 

Нийт  25,867 97,605 123,472 

 

2005-2015 
Газрын бүрхэвчийн 

төрлүүд 
2015 он 

Нийт  
Ой  Ойн бус 

2005 он Ой  25,861 104 25,965 

Ойн бус  6 97,501 97,507 

Нийт  25,867 96,605 123,472 
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Хавсралт 5 

Газрын бүрхэвчийн өөрчлөгдөл: 2005-
2010 

Нийт талбай 
Стандарт 

алдаа (SE) 
Итгэлцлийн завсар 

Доод- 2.5% Дээд- 97.5% 

Өөрчлөгдөөгүй төрлүүд Гектар (гa) Гектар (гa) Гектар (гa) Гектар (гa) 

Өөрчлөгдөөгүй тариалан 1,376,623.0 50,867.4 1,276,925.0 1,476,321.0 

Өөрчлөгдөөгүй ой 15,468,200.0 154,935.6 15,164,530.0 15,771,870.0 

Өөрчлөгдөөгүй хээр 124,297,000.0 764,408.4 122,798,800.0 125,795,200.0 

Өөрчлөгдөөгүй төв суурин 1,333,192.0 83,454.5 1,169,624.0 1,496,760.0 

Өөрчлөгдөөгүй бусад 12,187,410.0 297,604.5 11,604,120.0 12,770,700.0 

Өөрчлөгдөөгүй ус намгархаг газар 1,546,122.0 71,710.9 1,405,571.0 1,686,673.0 

Өөрчлөгдсөн төрлүүд     

Ойгоос Ойн бус (Ойн талбай алдагдах) 45,064.6   4,773.3 35,709.1 54,420.1 

Ой > Хээр  44,052.1 4,719.4 34,802.2 53,302.0 

Ой > Төв суурин 1,012.5 715.7 -390.2 2,415.2 

Ойн бусаас Ой (Ойн талбай нэмэгдэх) 1,012.6 715.8 -390.2 2,415.5 

Хээр > Ой 1,012.6 715.8 -390.2 2,415.5 

Хээр > Тариалан 7,087.9 1,893.5 3,376.7 10,799.0 

Тариалан > Хээр 15,704.2 8,340.5 -642.8 32,051.2 

Хээр > Төв суурин  29,907.3 11,775.3 6,828.1 52,986.4 

Хээр > Ус намгархаг газар  1,518.5 876.3 -199.1 3,236.1 

Төв суурин > Хээр  506.3 506.1 -485.6 1,498.1 

 

Газрын бүрхэвчийн өөрчлөгдөл: 2010-
2015 

Нийт талбай 
Стандарт алдаа 

(SE) 
Итгэлцлийн завсар 

Доод-2.5% Дээд-97.5% 

Өөрчлөгдөөгүй төрлүүд Hectare (ha) Hectare (ha) Hectare (ha) Hectare (ha) 

Өөрчлөгдөөгүй тариалан 1,380,673.0 50,887.0 1,280,937.0 1,480,410.0 

Өөрчлөгдөөгүй ой 15,461,620.0 154,930.2 15,157,960.0 15,765,280.0 

Өөрчлөгдөөгүй хээр 124,323,300.0 764,382.3 122,825,100.0 125,821,500.0 

Өөрчлөгдөөгүй төв суурин 1,364,112.0 84,280.2 1,198,926.0 1,529,298.0 

Өөрчлөгдөөгүй бусад 12,187,410.0 297,604.5 11,604,120.0 12,770,700.0 

Өөрчлөгдөөгүй ус намгархаг газар 1,539,520.0 71,256.6 1,399,860.0 1,679,181.0 

Өөрчлөгдсөн төрлүүд     

Ойгоос Ойн бус (Ойн талбай алдагдах) 7,595.1 1,960.2 3,753.2 11,437.0 

Ой > Хээр 7,595.1 1,960.2 3,753.2 11,437.0 

Ойн бусаас Ой (Ойн талбайн нэмэгдэх) 2,025.0 1,012.1 41.3 4,008.7 

Хээр > Ой 2,025.0 1,012.1 41.3 4,008.7 

Хээр > Тариалан 8,609.2 2,087.1 4,518.6 12,699.8 

Тариалан > Хээр 2,531.4 1,131.6 313.5 4,749.3 

Хээр > Төв суурин 22,809.5 8,570.2 6,012.2 39,606.9 

Хээр > Ус намгархаг газар 506.2 506.0 -485.5 1,497.8 

Тариалан > Төв суурин 506.2 506.0 -485.5 1,497.8 

Ус намгархаг газар > Хээр 8,119.8 8,116.7 -7,788.6 24,028.3 
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Газрын бүрхэвчийн өөрчлөгдөл: 2005-2015 Нийт талбай 
Стандарт 
алдаа (SE) 

Итгэлцлийн завсар 

Доод- 2.5% Дээд- 97.5% 

Өөрчлөгдөөгүй төрлүүд Hectare (ha) Hectare (ha) Hectare (ha) Hectare (ha) 

Өөрчлөгдөөгүй тариалан 1,373,586.0 50,853.0 1,273,916.0 1,473,255.0 

Өөрчлөгдөөгүй ой 15,460,610.0 154,929.3 15,156,950.0 15,764,260.0 

Өөрчлөгдөөгүй хээр 124,263,000.0 764,401.3 122,764,800.0 125,761,200.0 

Өөрчлөгдөөгүй төв суурин 1,333,192.0 83,454.5 1,169,624.0 1,496,760.0 

Өөрчлөгдөөгүй бусад 12,187,410.0 297,604.5 11,604,120.0 12,770,700.0 

Өөрчлөгдөөгүй ус намгархаг газар 1,538,002.0 71,251.5 1,398,352.0 1,677,652.0 

Өөрчлөгдсөн төрлүүд     

Ойгоос Ойн бус (Ойн талбайн алдагдах) 52,659.7 5,159.6 42,547.2 62,772.3 

Ой > Хээр 51,647.2 5,109.8 41,632.3 61,662.2 

Ой > Төв суурин 1,012.5 715.7 -390.2 2,415.2 

Ойн бусаас Ой (Ойн талбай нэмэгдэх) 3,037.6 1,239.6 608.1 5,467.2 

Хээр > Ой 3,037.6 1,239.6 608.1 5,467.2 

Хээр > Тариалан 15,697.0 2,817.8 10,174.2 21,219.9 

Төв суурин > Хээр 506.3 506.1 -485.6 1,498.1 

Тариалан > Хээр 18,235.5 8,416.8 1,738.8 34,732.2 

Хээр > Төв суурин 52,716.8 14,563.3 24,173.1 81,260.4 

Хээр > Ус намгархаг газар 2,024.6 1,011.9 41.3 4,007.9 

Тариалан > Хот суурин  506.2 506.0 -485.5 1,497.8 

Ус намгархаг газар > Хээр  8,119.8 8,116.6 -7,788.5 24,028.1 
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тоот 
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